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Analiza  istniejących  uwarunkowań  rozwoju  Miasta,  a  w  szczególności  stanu  obecnego 

zagospodarowania  przestrzennego,  sytuacji  społeczno-ekonomicznej,  demograficznej 

i gospodarczej  oraz  wyposażenia  w  infrastrukturę  techniczną  wskazuje,  że  ustalone  w  obecnie 

obowiązującym  Studium  cele  i  kierunki  rozwoju  powinny  zostać  uzupełnione  o  nowe  treści, 

wynikające z aktualnych uwarunkowań przestrzennych i  gospodarczych kraju,  regionu i  miasta. 

Problematykę kierunków opisano w układzie wynikającym wprost z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. BILANS PROGNOZOWANYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW

Przeprowadzone na etapie Uwarunkowań analizy wykazały konieczność rozważnego podejścia 

do uruchamiania kolejnych, przewidzianych w Studium terenów budowlanych. W porównaniu do 

obecnego stanu, rezerwy terenów np. pod budownictwo jednorodzinne wynoszą ok. 1340 ha, co 

stanowi wzrost powierzchni o ok.100% w stosunku do istniejących, natomiast pod budownictwo 

wielorodzinne rezerwy te wynoszą ok. 590 ha, co daje wzrost powierzchni o ok.60%. Czyli tylko 

w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego daje to przyrost powierzchni terenów o ok.80%.

Bilans terenów - porównanie zmian powierzchni użytkowych funkcji urbanistycznych w strukturze przestrzennej miasta.
źródło: opracowanie własne

W  związku  z  powyższym,  w  granicach  jednostki  osadniczej  jaką  stanowi  miasto  Lublin 

(identyfikator  TERYT: 0954700)  –  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  2003 r.  o  urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych wraz z obwieszczeniem Ministra Administracji 

i Cyfryzacji  z  dnia 4 sierpnia 2015 r.  w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości  i  ich 
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części,  przy  planowaniu  nowej  zabudowy należy  dążyć  do  kształtowania  obszarów  o  w  pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, gdzie w pierwszej kolejności należy 

zabudowywać tereny już posiadające dogodną dostępność do sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej oraz przewidziane w planach miejscowych pod zabudowę. Po wyczerpaniu tych rezerw 

szacuje się,  że w następnych latach uruchamianie kolejnych terenów budowlanych nie powinno 

przekraczać 10% rocznie - przy uwzględnieniu możliwości finansowych miasta.

Prognozowany, maksymalny przyrost terenów inwestycyjnych.
źródło: opracowanie własne

Prognozowany przyrost terenów inwestycyjnych (pod różne funkcje) kształtuje się na poziomie 

ok. 42%. Pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych GUS (Prognoza ludności na lata 2014 

- 2050 – 314.936 osób w 2030 r., natomiast Prognoza ludności na lata 2017 - 2030 -- 322.618 osób) 

i  znacznego potencjału terenów przekształconych w planach miejscowych na  budowlane,  a  nie 

zainwestowanych,  należy  pamiętać,  że  Lublin  jest  wskazany  w  obowiązującym  Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Biuro Planowania Przestrzennego, 

Lublin  2015)  jako  ośrodek  metropolitalny,  gdzie  procesy  urbanizacyjne  będą  szczególnie 

intensywne,  co  związane  będzie  z  depopulacją  niektórych  obszarów  wiejskich  województwa 

i wzrostem liczby ludności w obszarze metropolitalnym – prognozowany w Studium wzrost liczby 

o 12% do 381.600 osób (w okresie najbliższych 30 lat).

Prognozowane zmiany w strukturze przestrzennej miasta w odniesieniu do powierzchni użytkowych funkcji urbanistycznych; 
źródło: opracowanie własne

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          6/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

Podobnie  -  potrzeba  przyrostu  terenów  mieszkaniowych  nie  jest  związana  wyłącznie 

z prognozami  demograficznymi,  ale  wynika  też  z  konieczności  poprawy  warunków 

zamieszkiwania,  w  tym  powierzchni  mieszkalnej  przypadającej  na  1  mieszkańca  (w  Lublinie 

w 2009 r. wielkość ta wynosiła 24,3 m2, natomiast w krajach Europy Zachodniej: Niemczech – 42,9 

m2/os.,  Danii   –  51,4  m2/os.,  Luksemburgu  –  66,3  m2/os.).  Oprócz  potrzeb  wynikających 

z konieczności stałego polepszania warunków bytowych obserwuje się w Lublinie wzrost liczby 

mieszkań budowanych pod wynajem.

Porównanie prognozowanych zmian poszczególnych powierzchni użytkowych funkcji urbanistycznych.
źródło: opracowanie własne
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Porównując  projektowane  w  Studium  zmiany  w  strukturze  przestrzennej  miasta  oprócz 

znacznego przyrostu tkanki mieszkaniowej (wzrost powierzchni terenów zabudowy śródmiejskiej, 

wielorodzinnej,  jednorodzinnej,  przy  jednoczesnym  spadku  powierzchni  terenów  zabudowy 

zagrodowej)  zaznacza  się  znaczny  wzrost  powierzchni  terenów  sportu  i  rekreacji,  zieleni 

o charakterze  publicznym oraz  zieleni  nadrzecznej (ochrona  Ekologicznego  Systemu Obszarów 

Chronionych),  a  także  usług  i  terenów  aktywności  gospodarczej.  W  odniesieniu  do  lasów 

prognozuje się nieznaczny wzrost (wzmocnienie istniejących siedlisk leśnych poprzez dolesienia), 

natomiast  w  stosunku  do  ogrodów  działkowych  przewiduje  się  ich  częściową  relokację  -  bez 

zmniejszania powierzchni ogólnej. Zmiany te są zgodne z założonym, nadrzędnym celem Studium 

jakim jest podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia w mieście.

Należy  przy  tym  podkreślić,  że  zarysowane  w  Studium  kierunki  zagospodarowania 

przestrzennego miasta dla terenów inwestycyjnych należy odczytywać jako dopuszczalne granice 

zabudowy. W trakcie sporządzania planów miejscowych nie ma konieczności zmiany przeznaczenia 

całości wyznaczonych w Studium terenów, jeżeli taka potrzeba, czy też konieczność nie występuje. 

Jeżeli  w  trakcie  sporządzania  planów  miejscowych  studia,  analizy,  czy  prognozy  sporządzane 

w odpowiedniej  dla  tych  planów  skalach  szczegółowych  wykażą  potrzebę  pozostawienia 

w dotychczasowym  użytkowaniu  obszarów,  czy  fragmentów  obszarów  objętych  w  Studium 

dopuszczalnymi  strefami  zabudowy  -  należy  te  obszary,  czy  fragmenty  obszarów  pozostawić 

w dotychczasowym  użytkowaniu.  W Studium  dopuszcza  się  zainwestowanie  w  wyznaczonych 

granicach  ale  tego  zainwestowania  się  nie  nakazuje  tj.  nie  jest  ono  nadrzędne  w stosunku  do 

bieżących (w dacie sporządzania planów) potrzeb i możliwości miasta.

1.1.  KIERUNKI  ZMIAN  W  STRUKTURZE  PRZESTRZENNEJ  MIASTA  ORAZ  W  PRZEZNACZENIU 
TERENÓW, W TYM WYNIKAJĄCE Z AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO

Dla potrzeb niniejszego dokumentu określono następujące zasady polityki przestrzennej, mające 

na  celu  zachowanie  odpowiednich  standardów  urbanistycznych  w  kształtowaniu  struktury 

funkcjonalno-przestrzennej i krajobrazowej miasta (jako całości) oraz w poszczególnych rejonach 

urbanistycznych:

1. Zasada  komplementarności  i  strefowania w  przestrzeni  różnych  rodzajów  działalności 

człowieka, poprzez wyznaczenie:

1) obszarów  struktury  terenu:  osadnictwa,  komunikacji,  zapewniających  rozwój  aktywności 

inwestycyjnej  miasta  w  wymiarze  społecznym,  gospodarczym,  kulturowym –  tereny  pod 

zabudowę  np.  śródmiejską,  mieszkaniową,  usługową,  aktywności  gospodarczej,  ciągi 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

komunikacyjne (drogowe, kolejowe),

2) obszarów  infrastruktury  technicznej,  obronności  i  bezpieczeństwa  publicznego, 

umożliwiających  prawidłowe  funkcjonowanie  i  rozwój  miasta  np.  tereny  oczyszczalni, 

elektrociepłowni, tereny specjalne,

3) obszarów środowiska  przyrodniczego,  zapewniających  prawidłowe warunki  do  życia  oraz 

zachowania  funkcji  ekologicznych  –  tereny  wyłączone  z  zabudowy  np.  wód 

powierzchniowych, lasów, zieleni nadrzecznej i łąkowej, zieleni o charakterze publicznym, 

ogrodów działkowych oraz przestrzeni otwartych.

2. Zasada integralności i ciągłości struktur ekologiczno - przestrzennych, poprzez określenie:

1) Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) stanowiącego system ekologiczny 

miasta,  w  skład  którego  wchodzą  tereny  posiadające  znaczące  (w  skali  miasta) 

uwarunkowania  środowiskowe  lub  wymagające  działań  rewitalizacyjnych  (rekultywacji, 

renaturalizacji),

2) obszarów,  które  ze  względu na  wyjątkowe walory przyrodnicze  i  krajobrazowe są  objęte 

formą ochrony przyrody lub są wskazane do objęcia ochroną prawną,

3) przestrzeni  otwartych  zapewniających  bezpieczeństwo  żywnościowe  oraz 

przeciwdziałających skutkom zmian klimatycznych.

3. Zasada  zachowania  i  ochrony  środowiska  kulturowego i  krajobrazu w tym krajobrazu 

kulturowego,  stanowiących  o  historycznej  przeszłości  i  współczesnej  tożsamości  miasta, 

poprzez uwzględnienie:

1) obszarów i obiektów stanowiących dziedzictwo narodowe (i europejskie), zabytków i dóbr 

kultury współczesnej,

2) strefy  ochrony widoków służącej  zachowaniu  wartości  ekspozycji  historycznego  układu 

Starego Miasta i Śródmieścia,

3) krajobrazów priorytetowych (w oparciu o audyt krajobrazowy).

Biorąc pod uwagę, że Studium nie jest planem miejscowym, lecz zapisem polityki przestrzennej 

miasta,  rysunek  Studium  należy  traktować  jako  zasady,  a  nie  lokalizacje,  czy  ścisłe  granice. 
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przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta należy traktować jako 

nadrzędną,  ponieważ  prawidłowo  ukształtowana  i  wydolna  struktura  ekologiczna  miasta 

warunkuje  i  kształtuje  stan  higieny  atmosfery,  ma  zatem  bezpośredni  wpływ  na  poprawę 

warunków aerosanitarnych miasta, a co za tym idzie stan zdrowia mieszkańców.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

Podanych na rysunku Studium elementów, czy też granic nie  należy traktować jako ścisłej  ich 

delimitacji,  a  jako  obraz  zasad podziału  i  zagospodarowania  obszarów  miasta  (obraz  polityki 

przestrzennej  miasta).  Doprecyzowanie  lokalizacji  oraz  przeznaczenia  terenów  wskazanego 

i niewskazanego na rysunku studium nastąpi w drodze planów miejscowych zgodnie z zasadami 

określonymi w Studium i zgodnie z uwarunkowaniami stanu istniejącego (stan faktyczny i stan 

prawny), w czasie ich sporządzania.

Lublin - podział miasta na rejony urbanistyczne.
źródło: opracowanie własne.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

Na terenie miasta wyznaczono 9 rejonów urbanistycznych, których granice wskazano na mapie 

zbiorczej – Kierunki oraz na poniższym schemacie. Dla poszczególnych rejonów urbanistycznych 

określono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów w taki sposób, aby 

stanowiły spójną politykę przestrzenną w zakresie  kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta.  Wskazane  ustalenia  stanowią  wytyczne  do  ich  wyznaczania  w  miejscowych  planach 

zagospodarowania przestrzennego.

1.REJON I – ZACHODNI 

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne), realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce),

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Helenów Północny” (Konstantynów):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Wojciechowskiej, ul. Morwowej,  

i ul. Nałęczowskiej i ul. Boh. Monte Cassino,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Nałęczowskiej, ul. Grabowej i ul.  

Przyjacielskiej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Wojciechowskiej,  ul.  Nałęczowskiej,  

ul. Morelowej i ul. Bliskiej,

• tereny usługowe przy ul. Nałęczowskiej;

b) osiedle „Konstantynów” (Konstantynów):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul. Powstania  Styczniowego,  

ul. M. Romanowskiego, ul. J. Śnieżyńskiego i ul. Farmaceutycznej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. J. Śnieżyńskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Wojciechowskiej,

• tereny usługowe w rejonie al. Kraśnickiej, ul. Wojciechowskiej i ul. B. Paśnikowskiego;

c) osiedle „Węglin” (Węglin Północny):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Parysa, ul. Judyma, ul. Wertera, ul. Beatrycze,  

ul.  Abelarda,  ul.  Laury,  ul.  Orlanda,  ul.  Ofelii,  ul.  Apoloniusza,  ul.  Otella,  ul.  Kmicica  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

i ul. Zagłoby,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  przy  al.  Kraśnickiej,  ul.  Rzemieślniczej  

i ul. Wertera,

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Zagłoby,

• tereny usługowe w rejonie al. Kraśnickiej, ul. Zagłoby,

• tereny usług w zieleni w rejonie ul. B. Paśnikowskiego i ul. Parysa,

• tereny usług sportu i rekreacji w rejonie ul. Wertera,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleńce, skwery) przy ul. Orlanda i ul. Beatrycze;

d) osiedle „Lipniak” (Węglin Północny):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Raszyńskiej,  ul.  B.  Liszkowskiego,  

ul. T. Krwawicza,  ul.  T.  J.  Onyszkiewicza  ,  ul.  F.  Skubiszewskiego,  ul.  Tarninowej  

i ul. Lazurowej,

• tereny usługowe w rejonie al. Kraśnickiej i ul. F. Skubiszewskiego,

• tereny usług oświaty w rejonie ul. F. Skubiszewskiego i ul. T. J. Onyszkiewicza;

e) osiedle „Sławinek Południowy” (Sławinek):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  al.  Warszawskiej,  ul.  Boh.  Monte  Cassino,  

ul. Dzieci  Zamojszczyzny,  ul.  J.  Jasińskiego,  ul.  Podchorążych,  ul.  ks.  F.  Blachnickiego,  

Al. Róż, ul. Czeremchowej;

f) osiedle „Rogatka Warszawska” (Sławinek):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Baśniowej,  ul.  Kolorowej,  ul.  Bajkowej 

i ul. Sielankowej,

• tereny usługowe w rejonie al. Baśniowej i ul. Nałęczowskiej;

g) osiedle „Dębówka - Południe” (Sławin):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie al. Solidarności, al. Warszawskiej,  

ul. Głównej, ul. Mgielnej i ul. Kmiecej i ul. Wodnej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności w rejonie ul. Wodnej,

• tereny usługowe przy al. Warszawskiej i al. Solidarności,

• tereny usług w zieleni w rejonie al. Warszawskiej  oraz ul.  Agronomicznej (dawny zespół  

pałacowo-parkowy);

h) osiedle „Wola Sławińska - Północ” (Sławin):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Głównej i ul. Deszczowej,

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          12/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie al. Solidarności i ul. Deszczowej;

i) osiedle Szerokie – Sławin (Szerokie):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Nałęczowskiej,  ul.  Sławin,  ul.  Sobótki,  

ul. Lędzian, ul. Wołynian, ul. Strumykowej, ul. Ślężan i ul. Szerokie,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Lędzian i ul. Wołynian,

• tereny usług oświaty przy ul. Lędzian,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Lędzian i ul. Morawian;

j) osiedle „Wola Sławińska - Południe” (Szerokie):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul.  Nałęczowskiej,  

ul. Głównej, ul. Zakątek, ul. ul. Urodzajnej, ul. Promienistej i ul. Przejrzystej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Przejrzystej i ul. Zakątek,

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Nałęczowskiej,

• tereny usług w zieleni w rejonie ul. Stromej;

k) osiedle „Zimne Doły” (Szerokie):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. Gnieźnieńskiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, ul. Biskupińskiej, ul. Leszka 

i ul. Kleopatry,

• tereny usługowe w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, ul. Biskupińskiej i ul. Nałęczowskiej,

• tereny usług w zieleni u zbiegu ul. Gnieźnieńskiej i ul. Biskupińskiej.

Na terenach usługowych, usług oświaty oraz usług w zieleni dopuszcza się realizację obiektów 

związanych z funkcją mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej (usługowej, 

rzemiosła bądź drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji, 

medycyny, administracji, otoczenia biznesu, itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) 

wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.):

• tereny usługowe u zbiegu al. Warszawskiej i al. Kraśnickiej – centrum biurowo - usługowe  

przy Rogatce Warszawskiej,

• tereny  usługowe  w  rejonie  al.  Kraśnickiej,  ul.  Nałęczowskiej  i  ul.  Wojciechowskiej  –  

centrum biurowo - usługowe na Helenowie,

• tereny usług oświaty w rejonie ul. Wojciechowskiej,

• Centrum Kultury Islamu przy ul. M. Romanowskiego;

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          13/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

3) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności gospodarczej oraz usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji z zakresu 

infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej; na 

terenach  wskazanych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego  możliwa  jest  realizacja  obiektów  usługowo-handlowych  (w  tym  obiektów 

handlowych wielkopowierzchniowych):

a) obszar „Konstantynów”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  /  usługowe  

przy ul. Wojciechowskiej;

b) obszar „Wola Sławińska-Szerokie”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  /  usługowe  

przy ul. Głównej, ul. Zakątek, ul. Wądolnej;

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim:

a) tereny infrastruktury technicznej: stacja wodociągowa „Sławinek” przy ul. Wodnej,

b) drogi główne ruchu przyspieszonego: al. Kraśnicka, al. Solidarności, ul. Boh. Monte Cassino  

(wraz z planowanym przedłużeniem do al. Solidarności),

c) drogi główne: al. Kraśnicka, ul. Nałęczowska, ul. Głęboka (wraz z planowanym przedłużeniem  

do al. Solidarności),

d) drogi zbiorcze: al. Warszawska, ul. Wojciechowska i ul. Morwowa.

5) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią, deszczami nawalnymi, suszą, 

niekorzystnymi  zmianami  klimatycznymi  miasta.  Wyklucza  się  możliwość  zabudowywania 

tych obszarów w sposób niweczący przyrodnicze funkcje systemu, dopuszczając lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) tereny zieleni nadrzecznej i łąkowej położone w dolinie rzeki Czechówki oraz w dolinie cieku  

spod Konopnicy,  w tym wskazane do ochrony zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Dolina  

Środkowej Czechówki” oraz „Dolina Cieku spod Konopnicy”,

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          14/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

b) tereny zieleni o charakterze publicznym położone w suchych dolinach, uchodzących do doliny  

rzecznej  Czechówki  oraz  cieku  spod  Konopnicy,  w  tym  wskazane  do  ochrony  –  Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Dolina  Środkowej  Czechówki”  oraz  Zespół  Przyrodniczo-

Krajobrazowy „Dolina Cieku spod Konopnicy”,

c) tereny przestrzeni otwartych na stokach doliny rzecznej Czechówki,

d) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie ul.  Wojciechowskiej,  ul.  Nałęczowskiej,  

ul. Grabowej, al. Kraśnickiej, ul. Beatrycze, ul. Abelarda, ul. Lipniak;

e) tereny parku etnograficznego (skansenu) – Muzeum Wsi Lubelskiej (przy al. Warszawskiej).

6) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu kulturowym (kształtujących tożsamość miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• obszar zespołu krajobrazowo-architektonicznego skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej (A/813)  

przy al. Warszawskiej,

• zespół dworsko-parkowy „Sławin” (A/963) przy ul. Agronomicznej,

b) stanowiska archeologiczne,

c) główne aleje miejskie: al. Warszawska, al. Kraśnicka i ul. Nałęczowska.

2.REJON II – POŁUDNIOWO-ZACHODNI

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce), 

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Helenów Południowy” (Konstantynów):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. K. Namysłowskiego,

• tereny usługowe u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Głębokiej oraz al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów 

Monte Cassino,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny usług sportu w rejonie ul. Balladyny,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Boh. Monte Cassino,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Balladyny;

b) osiedle „Poczekajka” (Konstantynów):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Ułanów, ul. Szwoleżerów i ul. Pielęgniarek,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. Pielęgniarek,

• tereny usługowe przy al. Kraśnickiej, ul. Pielęgniarek;

c) osiedle „Górki” (Czuby Południowe):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Wyżynnej,  ul. Szczytowej,  ul. Na  Stoku,  

ul. Turniowej,

• tereny usługowe przy ul. Wyżynnej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Wyżynnej;

d) osiedle „S.M. Czuby - os. Widok” (Czuby Południowe):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Bursztynowej i ul. Szmaragdowej,

• tereny usługowe w rejonie ul. Bursztynowej i ul. Jana Pawła II,

• tereny usług oświaty przy ul. Bursztynowej i ul. Szmaragdowej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (izolacyjnej)  od  strony  ul.  Jana  Pawła  II  

i ul. Granitowej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Szmaragdowej, ul. Bursztynowej;

e) osiedle „S.M. Czuby - os. Poręba” (Czuby Południowe):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Bursztynowej,  ul. Turkusowej,  

ul. Ametystowej, ul. Agatowej, ul. Szafirowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Bursztynowej,

• tereny usługowe w rejonie ul. Bursztynowej, ul. Ametystowej, ul. Agatowej,

• tereny usług w zieleni przy ul. Jana Pawła II,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (izolacyjnej)  od  strony  ul.  Jana  Pawła  II  

i ul. Granitowej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Agatowej, i ul. Perłowej;

f) osiedle „S.M. Czuby - os. Błonie” (Czuby Północne):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  przy  ul.  Hetmańskiej,  ul.  Zwycięskiej,  ul. Rycerskiej,  

ul. Herbowej, ul. Kawaleryjskiej, ul. Dragonów i ul. Husarskiej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej/usługowej  w  rejonie  ul.  Hetmańskiej,  ul.  Szaserów 

i ul. Rycerskiej,

• tereny  zabudowy  usługowej  w  rejonie  ul.  Hetmańskiej,  ul.  Dragonów,  ul. Herbowej  

i ul. Kawaleryjskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Rycerskiej i ul. Husarskiej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Kawaleryjskiej;

g) osiedle „S.M. Czuby - os. Łęgi” (Czuby Północne):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Biedronki, ul. Kaczeńcowej, ul. Tymiankowej,  

ul. Tatarakowej, ul. Bocianiej i ul. Orkana,

• tereny usługowe w rejonie ul. Kaczeńcowej, ul. Biedronki, ul. Tatarakowej i ul. Orkana,

• tereny usług oświaty przy ul. Biedronki, ul. Kaczeńcowej i ul. Tymiankowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Tymiankowej, Biedronki  

i ul. Kaczeńcowej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Tatarakowej i ul. Bocianiej;

h) osiedle „S.M. Czuby - os. Ruta” (Czuby Północne):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Dziewanny,  ul. Różanej,  ul.  Stokrotki,  

ul. Jutrzenki, ul. Watykańskiej i ul. Jana Pawła II,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Różanej, ul. Jutrzenki i ul. Matki  

Teresy z Kalkuty,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Jana  Pawła  II,  ul.  Matki  Teresy  z  Kalkuty,  ul.  Watykańskiej,  

ul. Jutrzenki, ul. Dziewanny, ul. Sasankowej, ul. Rucianej i ul. Różanej,

• tereny usług oświaty przy ul. Różanej i ul. Dziewanny,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) od strony ul. Filaretów,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Rucianej i ul. Jutrzenki;

i) osiedle „S.M. Czuby - os. Skarpa” (Czuby Północne):

• teren zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Gościnnej i ul. Romantycznej;

• tereny  zabudowy wielorodzinnej  w rejonie  ul.  Sympatycznej,  ul.  Radości,  ul.  Gościnnej,  

ul. Fantastycznej, ul. Romantycznej i ul. Przedwiośnie,

• tereny usługowe przy ul. Przytulnej, ul. Romantycznej i ul. Radości,

• tereny usług oświaty przy ul. Radości, ul. Romantycznej i ul. Gościnnej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym (skwery,  zieleńce)  od  strony  ul.  Jana  Pawła  II  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

i ul. Filaretów,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Sympatycznej i ul. Romantycznej;

j) osiedle „L.S.M. - os. im. Z. Krasińskiego” (Rury, Konstantynów):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Z. Krasińskiego, ul. Leonarda,

• tereny usługowe w rejonie ul. Leonarda, ul. Irydiona i ul. T. Zana,

• tereny usług oświaty przy ul. Z. Krasińskiego, ul. Irydiona,

• tereny usług sportu przy ul. Irydiona,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleńce, skwery) w rejonie ul. Z. Krasińskiego;

k) osiedle „L.S.M. - os. im. M. Konopnickiej” (Rury):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ulic:  ul.  Pana  Balcera,  ul. Jana  Sawy,  

ul. Żarnowieckiej, ul. Kaliskiej, ul. Skrzatów,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ulic:  ul.  Pana  Balcera  

i ul. Jana Sawy oraz ul. Skrzatów,

• tereny usługowe przy ul. Pana Balcera i ul. Jana Sawy,

• tereny usług w zieleni przy ul. Jana Sawy,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Pana Balcera;

l) osiedle „L.S.M. - os. im. A. Mickiewicza” (Rury):

• tereny  zabudowy wielorodzinnej  w rejonie  ul.  Konrada  Wallenroda,  ul.  Pana  Tadeusza,  

ul. Grażyny i ul. Wajdeloty,

• tereny usługowe w rejonie ul. Konrada Wallenroda, ul. Grażyny, ul. Filaretów,

• tereny usług oświaty przy ul. Wajdeloty i ul. Grażyny,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  pomiędzy  ul. Grażyny 

i ul. Konrada Wallenroda oraz wzdłuż ul. Wileńskiej (zieleń izolacyjna),

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Pana Tadeusza;

m) osiedle „L.S.M. - os. Piastowskie” (Rury):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Bolesława  Chrobrego,  ul.  Kazimierza  

Wielkiego, ul. Bolesława Śmiałego i ul. Leszka Czarnego,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Bolesława  Chrobrego,  ul.  Bolesława  Śmiałego  i  ul.  Leszka  

Czarnego,

• tereny usług oświaty przy ul. Leszka Czarnego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Bolesława Śmiałego;

n) osiedle „L.S.M. - os. im. B. Prusa” (Rury):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Magdaleny Brzeskiej, ul. Ignacego Rzeckiego,  

ul. Juliana Ochockiego, ul. Pozytywistów, ul. Emancypantek i ul. Faraona,

• tereny usługowe przy ul. Magdaleny Brzeskiej,  ul.  Ignacego Rzeckiego, ul.  Pozytywistów  

i ul. Faraona,

• tereny usług oświaty przy ul. Ignacego Rzeckiego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) w rejonie ul. Ignacego Rzeckiego  

i ul. Faraona;

o) osiedle „L.S.M. - os. im. H. Sienkiewicza” (Rury):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul. Juranda,  ul. Pana Wołodyjowskiego,  

ul. Skrzetuskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. T. Zana,

• tereny usługowe przy ul. Juranda, ul. Skrzetuskiego i ul. Pana Wołodyjowskiego,

• tereny usług oświaty przy ul. Pana Wołodyjowskiego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Pana Wołodyjowskiego,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Juranda;

p) osiedle „L.S.M. - os. im. J. Słowackiego” (Rury):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Balladyny, ul. Skierki,

• tereny usługowe w rejonie ul. Wileńskiej, ul. Balladyny, ul. Skierki,

• tereny usług oświaty przy ul. Balladyny i ul. Wileńskiej,

• tereny  zieleni  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  przy  ul.  Balladyny  

oraz wzdłuż ul. Głębokiej i ul. Wileńskiej;

q) osiedle „L.S.M. - os. im. T. Zana” (Rury):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ulic: ul. T. Zana, ul. Nowomiejskiej,

• tereny usługowe u zbiegu ulic: ul. T. Zana i ul. Nadbystrzyckiej;

r) osiedle „Rury Św. Ducha” (Rury):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  przy  ul.  Nadbystrzyckiej,  ul.  Glinianej,  ul.  Zachodniej,  

ul. J. Sowińskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Głębokiej i ul. Glinianej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej przy ul. Nadbystrzyckiej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Nowogródzkiej,  ul.  Piastowskiej  

i ul. K.Hryniewieckiego, ul. Glinianej, ul. J.Sowińskiego, ul. Zachodniej i ul. Nowomiejskiej,

• tereny usługowe przy ul. Nadbystrzyckiej, ul. J. Sowińskiego i ul. Nowomiejskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Plażowej;

s) osiedle „Rury Jezuickie” (Rury):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie:  ul. Nadbystrzyckiej,  

 ul. Wapiennej i ul. Zakole;

t) osiedle „Rury Wizytkowskie” (Rury):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Przytulnej, ul. Uśmiechu i ul. Szczęśliwej,

• tereny usług sportu i rekreacji przy ul. Uśmiechu,

• tereny usług oświaty przy ul. Uśmiechu;

u) osiedle „Rury Bonifraterskie” (Rury):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Wąwozowej i ul. Szczytowej,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Nadbystrzyckiej,  

ul. Wąwozowej i ul. Szczytowej;

v) osiedle „Węglin - os. Świt” (Węglin Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Roztocze,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. Bydgoskiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie: ul. Roztocze, ul. Wielkopolskiej, ul. Poznańskiej,  

ul. Gdańskiej, ul. Łukowskiej,

• tereny usługowe przy ul. Roztocze, ul. Kujawskiej, ul. Wielkopolskiej oraz al. Kraśnickiej,

• tereny usług w zieleni przy al. Kraśnickiej (dawny zespół pałacowo-parkowy),

• tereny usług oświaty przy ul. Roztocze,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  przy  ul. Szczecińskiej  

i ul. Gdańskiej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Roztocze;

w) osiedle „Węglinek” (Węglin Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Berylowej, ul. Onyksowej, ul. Kryształowej,  

ul. Jantarowej, ul. Granatowej, ul. Koralowej, ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II i ul. Roztocze,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. Jaspisowej, ul. Koralowej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Węglinek, ul. Kwarcowej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Jantarowej,

• tereny usługowe przy ul. Berylowej, ul. Onyksowej i ul. Gęsiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Berylowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) w rejonie ul. Jana Pawła II;

x) osiedle „Konopnica” (Węglin Południowy):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul. Jemiołuszki,  ul.  Sójki,  

ul. Kaczej i ul. Folwarcznej,

• tereny  zabudowy jednorodzinnej  w rejonie  ulic:  ul.  Kaczej  i  ul.  Koguciej,  ul.  Gołębiej,  

ul. Czaplej, ul. Strusiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Jana Pawła II, al. Kraśnickiej,  

ul. Bełżyckiej, ul. Sołeckiej, ul. Folwarcznej, ul. Pasterskiej, ul. Rysiej, ul. Perliczej,

• tereny usługowe przy ul. Berylowej i ul. Gęsiej,

• tereny usług w zieleni w rejonie ul. Gawroniej.

Na terenach usługowych, usług oświaty oraz usług w zieleni dopuszcza się realizację obiektów 

związanych z funkcją mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej (usługowej, 

rzemiosła bądź drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji, 

medycyny, administracji, otoczenia biznesu, itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) 

wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.):

a) tereny usług nauki:

• kampus akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Konstantynów,

• kampus akademicki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej,

• obiekty edukacyjne Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej przy ul. T. Zana, ul. Glinianej  

oraz akademik przy ul. J. Sowińskiego,

• obiekty edukacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej,

• tereny usług oświaty przy ul. A. Struga, ul. I. Rzeckiego i ul. Biedronki,

• Lokalizowanie funkcji  usługowych,  w tym usług wyższego rzędu (kultury i  sztuki,  nauki,  

edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu  itp.)  o  znaczeniu  ponadlokalnym  

(metropolitalnym)  wraz  z  usługami  towarzyszącymi  (handlu,  gastronomii,  zamieszkania  

zbiorowego, sportu itp.):Sanktuarium Matki  Boskiej  Płaczącej  w Archikatedrze św.  Jana  

Chrzciciela i św. Jana Apostoła przy ul. Królewskiej,

b) tereny usługowe: Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

c) tereny usług sportu i rekreacji:

• centrum sportowo-rekreacyjne: hala sportowo-widowiskowa „Globus” oraz stok narciarski  

przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z terenami przyległymi (służące mieszkańcom miasta jak  

i całej dzielnicy LSM),

• kampus akademicki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej,

• stadion sportowy (rugby) przy ul. Z. Krasińskiego;

d) tereny usługowe (usługi zdrowia): Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała  

Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej;

e) tereny usługowe u zbiegu ul. T. Zana i ul. Filaretów – centrum biurowo - usługowe „Rury”.

3) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności gospodarczej oraz usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji z zakresu 

infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej; 

na  terenach  wskazanych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego  możliwa  jest  realizacja  obiektów  usługowo-handlowych  (w  tym  obiektów 

handlowych wielkopowierzchniowych):

a) obszar  „Rury”:  tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  

przy ul. T. Zana (C.H. Zana, MEDIAMARKT, KOMFORT);

b) obszar „Węglin”:

• tereny  usługowe oraz  obiektów handlowych wielkopowierzchniowych u zbiegu:  ul.  Jana  

Pawła II i al. Kraśnickiej (C.H. Węglin) oraz ul. Roztocze i al. Kraśnickiej (C.H. Orkana),

c) obszar „Węglinek”: tereny aktywności gospodarczej:  przemysłowe, składów i magazynów /  

usługowe w rejonie ulic: al. Kraśnickiej, ul. Folwarcznej, ul. Łanowej i ul. Pasterskiej.

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim:

a) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) przy ul. Bełżyckiej,

b) tereny infrastruktury technicznej: GPZ „Śródmieście”, GPZ „Czuby”,

c) tereny infrastruktury technicznej: przepompownia wody „Ruta” przy ul. Dziewanny,

d) drogi  główne  ruchu  przyspieszonego:  al.  Kraśnicka,  ul.  Boh.  Monte  Cassino,  ul.  Armii  

Krajowej, ul. Jana Pawła II,

e) drogi główne: ul. Jana Pawła II, ul. Filaretów, ul. Głęboka,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

f) drogi zbiorcze: ul.  T. Zana, ul.  Wileńska, ul. Nadbystrzycka, ul.  W. Orkana, ul.  Boh. Monte  

Cassino,  ul.  Roztocze,  ul.  Granitowa,  ul.  Filaretów,  ul.  Głęboka,  ul.  Muzyczna,  droga  

stanowiąca planowane przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ‘80 w kierunku al. Kraśnickiej,

g) tereny kolejowe związane z przebiegiem linii kolejowej nr 7 (relacji Warszawa Wschodnia -  

Dorohusk) wraz z przystankiem: „Stasin”, „Lublin Zachód”,

h) tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej:  węzły  przesiadkowe  komunikacji  zbiorowej  

w rejonie  ul. Granitowej  oraz  al. Kraśnickiej,  gdzie  dopuszcza  się  realizację  usług  

towarzyszących funkcjonowaniu węzłom przesiadkowym,

5) Lokalizowanie terenów specjalnych związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym:

a) tereny specjalne (Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) przy al. Kraśnickiej,

b) tereny specjalne (resortu obrony narodowej) przy al. Kraśnickiej.

6) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią, deszczami nawalnymi, suszą, 

niekorzystnymi  zmianami  klimatycznymi  miasta.  Wyklucza  się  możliwość  zabudowywania 

tych obszarów w sposób niweczący przyrodnicze funkcje systemu, dopuszczając lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) tereny zieleni o charakterze publicznym znajdujące się w dolinie Bystrzycy oraz w suchych  

dolinach:

• pomiędzy osiedlami w dzielnicy Rury i Czuby – Park Rury,

• pomiędzy osiedlami w dzielnicy Czuby – Park im. Jana Pawła II,

• pomiędzy osiedlami w dzielnicy Węglin i Czuby – Park na Węglinie,

• pomiędzy osiedlami w dzielnicy Węglin i Czuby a terenami kolejowymi, w tym wskazany 

do ochrony Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwóz Węglinek”;

b) tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  położone  przy  ul.  Wapiennej  (park),  wzdłuż  

ul. J. Sowińskiego oraz przy ul. Nadbystrzyckiej (łączniki ekologiczne),

c) tereny lasu pomiędzy osiedlem mieszkaniowym (Czuby - os. Widok) i terenami kolejowymi,

d) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Jana Pawła  

II i ul. Roztocze, ul. Wapiennej, ul. Nadbystrzyckiej.
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7) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu  kulturowym (historyczna przeszłość i  współczesna  tożsamość 

miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.: 

• zespół dworsko-parkowy na Węglinie (A/849) przy al. Kraśnickiej,

• cmentarz wyznaniowy (rzymsko-katolicki) (A/942) przy ul. Bełżyckiej,

b) stanowiska archeologiczne,

c) główne aleje miejskie wzdłuż al. Kraśnickiej i ul. Głębokiej. 

3.REJON III – PÓŁNOCNY

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce), 

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. F. Chopina” (Czechów Północny):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. W. Żywnego, ul. Żelazowej Woli, ul. Paryskiej,  

ul. Poturzyńskiej, ul. Symfonicznej i ul. Koncertowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Elsnera i ul. W. Żywnego;

• tereny  usługowe  przy  ul.  Kompozytorów  Polskich,  ul.  W.  Żywnego,  ul.  Żelazowej  Woli  

i ul. Poturzyńskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Poturzyńskiej i ul. Żelazowej Woli;

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. I. J. Paderewskiego” (Czechów Północny):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  I.  J.  Paderewskiego,  ul. T. Leszetyckiego,  

ul. S. Szpinalskiego, ul. J. Śliwińskiego i ul. Szwajcarskiej,

• tereny usługowe przy ul.  I.  J.  Paderewskiego i  ul.  T.  Leszetyckiego,  ul.  J.  Śliwińskiego,  

ul. S. Szpinalskiego, ul. Szwajcarskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. J. Śliwińskiego, ul. I. J. Paderewskiego,

• tereny usług sportu przy ul. Symfonicznej,
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• tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleńce) przy ul. I. J. Paderewskiego,

• tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  przy  ul. I. J. Paderewskiego 

i ul. T. Leszetyckiego;

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. K. Szymanowskiego” (Czechów Północny):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Króla  Rogera,  ul. Harnasie  

i ul. Zakopiańskiej,

• tereny usługowe przy ul. Harnasie i ul. Zakopiańskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Zakopiańskiej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Harnasie i ul. Koncertowej;

• osiedle „Lemszczyzna Północna” (Czechów Północny):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul. J. Mackiewicza,  

ul. W. Chodźki, ul. S. Kisielewskiego, ul. gen. A. Fieldorfa, ul. Rotmistrza W. Pileckiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Związkowej, ul. W. Chodźki / ul. T.  

Szeligowskiego;

• osiedle „Choiny” (Czechów Północny):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Świętokrzyskiej i ul. Gorczańskiej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Sudeckiej  ,ul.  Izerskiej,  ul. Beskidzkiej,  

ul. Żywieckiej, ul. Gorczańskiej, ul. Karpackiej, ul. Świętokrzyskiej, ul. Jurajskiej,

• tereny usługowe przy ul. Gorczańskiej,

• tereny usług sportu przy ul. Symfonicznej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym w rejonie ul. Świętokrzyskiej i ul. Gorczańskiej –  

Park Choiny;

• osiedle „Czechów Górny” (Czechów Północny):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. A. Zelwerowicza,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Koncertowej,  

ul. M. Dereckiego i ul. Poligonowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Poligonowej,  ul.  M.  Dereckiego  

i ul. A. Zelwerowicza,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul.  Poligonowej  

oraz ul. M. Dereckiego,

• tereny  usługowe  w  rejonie  ul.  Koncertowej  i  ul.  A.  Zelwerowicza  oraz  ul.  Bohaterów 
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Września;

• osiedle „Czechówka Górna” (Czechów Północny):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Choiny i ul. Czerwcowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Choiny,  ul.  Czerwcowej  

i ul. Sierpniowej;

• osiedle „Bursaki” (Czechów Północny):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Choiny,  ul.  Związkowej  

i ul. F. Stefczyka,

• tereny usługowe w rejonie ul. Choiny i ul. Związkowej;

• osiedle „Górki Czechowskie” (Czechów Północny, Czechów Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Koncertowej i ul. Poligonowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. A. Zelwerowicza, ul. Poligonowej  

oraz planowanych ulic (na przedłużeniu al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego),

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Poligonowej  

oraz planowanych dróg (na przedłużeniu al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego),

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  I.  Solarza,  ul.  Partyzantów,  

ul. J. Dudzińskiego, ul. E. Czaplińskiego (dawniej ul. M. Wójtowicza), ul. F. Arnsztajnowej,  

ul. kpt. W. Raginisa, ul. ppor. J. Bołbotta, ul. H. Halickiego i ul. K. Staczyńskiego,

• tereny  usługowe  przy  ul.  A.  Zelwerowicza,  ul.  Koncertowej,  ul.  Bohaterów  Września  

i ul. Poligonowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleń parkowa);

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. K. Lipińskiego” (Czechów Południowy):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  N.  Paganiniego,  ul.  K.  Lipińskiego  

i ul. Radzyńskiej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. K. Lipińskiego,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Północnej,

• tereny  usługowe  przy  ul.  N.  Paganiniego,  ul.  Radzyńskiej,  al.  Kompozytorów  Polskich  

i ul. Północnej,

• tereny usług oświaty przy ul. Radzyńskiej i ul. N. Paganiniego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy al. M. Smorawińskiego (zieleń izolacyjna),

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Radzyńskiej i ul. K. Lipińskiego;
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• osiedle „S.M. Czechów – os. im. S. Moniuszki” (Czechów Południowy):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ulic  ul.  J.  Kiepury,  ul.  J.  Chęcińskiego,  

ul. I. Kosmowskiej, ul. L. M. Rogowskiego, ul. Prząśniczki, ul. Kurantowa, ul. Skobuły,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. L. M. Rogowskiego i ul. J. Kiepury,

• tereny usługowe przy ul. J. Kiepury,

• tereny usług oświaty przy ul. I. Kosmowskiej i ul. Kurantowej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  przy  ul.  J.  Kiepury  (skwery,  zieleńce)  

i al. M. Smorawińskiego (zieleń izolacyjna),

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. J. Kiepury;

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. H. Wieniawskiego” (Czechów Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ulic: ul. Braci Wieniawskich, ul. Koncertowej,  

ul. Smyczkowej i ul. Kaprysowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. Koncertowej,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Koncertowej,  ul.  Kaprysowej,  ul,  Braci  Wieniawskich  

i ul. Smyczkowej,

• tereny usług oświaty przy ul. Smyczkowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy al. Kompozytorów Polskich (zieleń izolacyjna),

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Smyczkowej;

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. M. Karłowicza” (Czechów Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Młodej Polski, ul. Górskiej, ul. Kameralnej  

i ul. Lawinowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Kameralnej,

• tereny usługowe przy ul. Młodej Polski,

• tereny usług oświaty przy ul. Lawinowej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  przy  al.  Kompozytorów  Polskich  

i ul. T. Smorawińskiego (izolacyjna),

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Lawinowej i ul. Młodej Polski;

• osiedle „S.M. Czechów – os. im. F. Nowowiejskiego” (Czechów Południowy):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  F.  Nowowiejskiego,  ul.  Oratoryjnej,  

ul. Milenijnej, Organowej i ul. T. Szeligowskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. Północnej i ul. T. Szeligowskiego,

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          27/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny usługowe przy ul. T. Szeligowskiego i ul. Milenijnej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy ul. T. Szeligowskiego i ul. Północnej;

• osiedle „Czechów – os. T. Szeligowskiego” (Czechów Południowy):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  T.  Szeligowskiego  i  ul. prof.  

W. Fijałkowskiego,

• tereny usługowe w rejonie ul. T. Szeligowskiego i ul. M. Smorawińskiego.

• osiedle „Lemszczyzna Południowa” (Czechów Południowy):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. L. Hirszfelda,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. L. Hirszfelda, ul. Obywatelskiej,  

ul. Kleniewskich i ul. J. Sapiehy,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Szwedzkiej,  ul.  Połanieckiej  

i al. Spółdzielczości Pracy,

• tereny usługowe przy ul. L. Hirszfelda.

Na terenach usługowych, usług oświaty dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją 

mieszkaniową  oraz  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła  bądź 

drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji, 

medycyny, administracji, otoczenia biznesu, itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) 

wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.):

a) tereny usług nauki:

• kampus akademicki Uniwersytetu Medycznego przy ul. W. Chodźki i ul. L. Hirszfelda,

• kampus akademicki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji przy ul. Bursaki,

• kampus akademicki Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. W. Pola przy ul. Choiny;

• tereny usług oświaty przy ul. L. Hirszfelda, ul. Radzyńskiej, ul. Symfonicznej i ul. J. Elsnera,

b) tereny  usług  sportu  i  rekreacji:  kampusu  akademickiego  Uniwersytetu  Medycznego  przy  

ul. W. Chodźki,

c) tereny usług sportu i rekreacji przy ul. Symfonicznej,

d) tereny  usługowe  w rejonie  ul.  W.  Chodźki,  ul.  T.  Szeligowskiego i  al.  M.  Smorawińskiego  

(centrum biurowo-usługowe na Czechowie),

e) tereny usługowe (usługi zdrowia): 

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 przy ul. K. Jaczewskiego,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy przy ul. prof. A. Gębali,

• Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki przy ul. K. Jaczewskiego,

f) tereny usług sportu i rekreacji: stadion sportowy (rugby) przy ul. Z. Krasińskiego,

g) tereny usługowe przy ul. Północnej (Komenda Miejska Policji w Lublinie),

3) Koncentrowanie  funkcji  produkcyjnych,  składowo-magazynowych  i  usługowych  (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności gospodarczej oraz usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji z zakresu 

infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej; na 

terenach  wskazanych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego  możliwa  jest  realizacja  obiektów  usługowo-handlowych  (w  tym  obiektów 

handlowych wielkopowierzchniowych):

a) obszar  „Czechów”:  tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  

w rejonie: ul. T. Szeligowskiego oraz al. Kompozytorów Polskich (Orfeusz);

b) obszar „Bursaki”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Związkowej, ul. E. Wojtasa, ul. Do Dysa, ul. F. Stefczyka, ul. Bursaki, al. Spółdzielczości  

Pracy, i ul. Choiny, ul Nasutowskiej, ul. Kwietniowej, ul. Czerwcowej, ul. Sierpniowej,

• tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  w  rejonie  

al. Spółdzielczości  Pracy  i  al.  M.  Smorawińskiego  (C.H. Olimp,  Decathlon)  oraz  

al. Spółdzielczości Pracy i ul. Nasutowskiej (IKEA).

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim:

a) tereny infrastruktury technicznej: stacja wodociągowa „Bursaki” przy ul. Związkowej,

b) tereny infrastruktury technicznej: GPZ „Północ”, GPZ „Czechów”,

c) drogi  główne  ruchu  przyspieszonego:  al.  M.  Smorawińskiego,  ul.  gen.  B.  Ducha,  

ul. Poligonowa, ul. Bohaterów Września, al. Solidarności,

d) drogi główne: al. Solidarności, ul. A. Zelwerowicza, ul. E. Wojtasa, ul. Do Dysa,

e) drogi zbiorcze: ul.  Choiny, ul.  Koncertowa, ul.  I. Kosmowskiej,  al.  Kompozytorów Polskich,  

ul. J. Elsnera, ul. T. Szeligowskiego, ul. M. Biernackiego, ul. Związkowa,

f) tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej:  węzeł  przesiadkowy  komunikacji  zbiorowej  

w rejonie ul. Choiny oraz ul. Kupieckiej, gdzie dopuszcza się realizację usług towarzyszących  
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funkcjonowaniu węzła przesiadkowego,

g) tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  (węzeł  drogowy)  al.  Solidarności  

i al. M. Smorawińskiego.

5) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią,  deszczami nawalnymi, suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:

• dolinie rzeki Czechówki,

• suchych dolinach pomiędzy osiedlami na Bursakach oraz Czechowie: Park Czechów, Park  

na Górkach Czechowskich  (w rejonie  ul.  Poligonowej),  wskazany do ochrony –  Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górki Czechowskie”,

• rejonie ul. J. Mackiewicza (Park Lemszczyzna);

b) tereny lasu na Górkach Czechowskich w rejonie ul. Północnej, wskazany do ochrony – Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górki Czechowskie”);

c) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie: ul. Dłotlice , ul. I. Kosmowskiej, ul. Choiny 

i ul. A. Zelwerowicza, ul. Bursaki.

6) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych  obiektów  o  znaczeniu  kulturowym  (stanowiących  o  historycznej  przeszłości 

i współczesnej tożsamości miasta), w tym:

a) obiekty i obszary zabytkowe ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków,

b) stanowiska archeologiczne,

c) aleja w systemie głównych alei miejskich wzdłuż al. Spółdzielczości Pracy.

4.REJON IV – WSCHODNI

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne), realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 
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potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce), 

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Tatary - os. Motor” (Tatary):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Hutniczej, ul. Łęczyńskiej, ul. Gospodarczej,  

ul. Motorowej, ul. Kresowej, ul. Maszynowej ul. Montażowej i ul. Odlewniczej,

• tereny usługowe przy ul. Montażowej, ul. Łęczyńskiej i ul. Gospodarczej,

• tereny usług oświaty przy ul. Maszynowej, ul. Kresowej, ul. Motorowej i ul. Gospodarczej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy ul. Gospodarczej – Park Tatary;

b) osiedle  „Mełgiewska”  (Tatary):  tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  

ul. Mełgiewskiej;

c) osiedle „Felin - Poligon” (Kośminek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka  

oraz planowanego przedłużenia ul. Doświadczalnej (w kierunku ul. Wyzwolenia),

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  J.  Franczaka  „Lalka”,  ul. gen.  W.  

Urbanowicza, ul. gen .S. Skalskiego oraz planowanego przedłużenia ul. H. Dekutowskiego 

(w kierunku ul. Abramowickiej) i ul. Doświadczalnej (w kierunku ul. Wyzwolenia),

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. gen. W. Urbanowicza, ul. gen. S. Skalskiego 

oraz planowanego przedłużenia ul. H. Dekutowskiego (w kierunku ul. Abramowickiej) i ul.  

Doświadczalnej (w kierunku ul. Wyzwolenia),

• tereny  usługowe  w  rejonie  ul.  J.  Franczaka  „Lalka”,  ul. gen.  W.  Urbanowicza,  

ul. gen. S. Skalskiego  oraz  planowanego  przedłużenia  ul. H. Dekutowskiego  (w  kierunku 

ul. Abramowickiej) i ul. Doświadczalnej (w kierunku ul. Wyzwolenia),

• tereny  usług  oświaty  przy  planowanym  przedłużeniu  ul.  Doświadczalnej  (w  kierunku  

ul. Wyzwolenia),

• tereny zieleni o charakterze publicznym w rejonie planowanej trasy obwodowej (od węzła  

„Lublin  -  Felin”  w  kierunku  ul.  Abramowickiej)  i  planowanego  przedłużenia  

ul. Doświadczalnej (w kierunku ul. Wyzwolenia);

d) osiedle „Felin - os. Jagiellońskie” (Felin):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ulic:  ul.  Władysława  Jagiełły,  ul.  Królowej  
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Jadwigi, ul. Zygmunta Augusta, ul. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Królowej Bony,

• tereny usługowe w rejonie ulic: ul. Władysława Jagiełły i ul. Zygmunta Augusta,

• tereny usług oświaty przy ul. Władysława Jagiełły,

• tereny zieleni o charakterze publicznym w rejonie ul. Władysława Jagiełły;

e) osiedle „Felin - os. Europejskie” (Felin):

• tereny zabudowy wielorodzinnej  w rejonie ul.  Królowej  Jadwigi,  ul.  Zygmunta Augusta,  

ul. Zygmunta Starego, ul. Królowej Bony i ul. Władysława Warneńczyka,

• tereny  usługowe  w  rejonie  ulic:  ul.  Królowej  Jadwigi,  ul.  Władysława  Warneńczyka,  

ul. Zygmunta Starego i ul. Królowej Bony,

• tereny zieleni o charakterze publicznym w rejonie ul. Władysława Jagiełły;

f) osiedle  „Zadębie  Stare” (Hajdów -  Zadębie):  tereny  zabudowy jednorodzinnej  /  usługowej  

w rejonie ul. Zadębie, ul. Hajdowskiej, ul. Turystycznej i ul. Łuszczowskiej;

g) osiedle  „Zadębie Pierwsze” (Felin):  tereny zabudowy jednorodzinnej  /  usługowej  w rejonie  

ul. W. Rataja;

h) osiedle „Zadębie Trzecie” (Hajdów - Zadębie):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. J. Kasprowicza,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. H. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności przy ul. Dojazdowej oraz w rejonie  

ul. H. Dziubińskiej;

i) osiedle  „Zadębie Czwarte” (Hajdów -  Zadębie):  tereny zabudowy jednorodzinnej  w rejonie  

ul. Zadębie;

j) osiedle „Hajdów” (Hajdów - Zadębie):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. J. Kasprowicza i ul. Jarmarcznej,

• tereny usługowe w rejonie ul. J. Kasprowicza,

• tereny usług oświaty przy ul. J. Kasprowicza;

k) osiedle „Biskupie” (Hajdów - Zadębie):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Mełgiewskiej i ul. Biskupie;

l) osiedle „Jakubowice Murowane” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy jednorodzinnej  w rejonie  ul.  Pliszczyńskiej,  ul.  Łysakowskiej  i  ul. prof.  

Z. Religi oraz ul. T. Grodzickiego i ul. Zabytkowej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności w rejonie ul. T. Lipeckiego;

m) osiedle „Pliszczyn” (Ponikwoda):
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• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Pliszczyńskiej i ul. Zagrodnej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  przy  ul. Pliszczyńskiej  

i ul. Zagrodnej,

• tereny zabudowy usługowej w rejonie ul. Pliszczyńskiej;

n) osiedle „Trześniów” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. T. Grodzickiego,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  przy  ul.  T.  Grodzickiego  

i ul. Wiertniczej.

Na terenach usługowych, usług oświaty oraz usług w zieleni dopuszcza się realizację obiektów 

związanych z funkcją mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej (usługowej, 

rzemiosła bądź drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji, 

medycyny, administracji, otoczenia biznesu, itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) 

wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.).

a) tereny usług nauki:

• kampus akademicki  Uniwersytetu  Przyrodniczego na Felinie  (przy ul.  B.  Dobrzańskiego  

i ul. Doświadczalnej),

• Lubelski Park Naukowo-Technologiczny przy ul. B. Dobrzańskiego,

• Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej;

b) tereny usług: kampus Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (przy ul. Projektowej);

c) tereny usług sportu i rekreacji:

• kryta pływalnia z funkcjami Domu Kultury i Amfiteatr (przy ul. Odlewniczej),

• proponowane centrum sportów motorowych „Tor Lublin”.

3) Koncentrowanie funkcji  produkcyjnych, składowo - magazynowych i  usługowych (będących 

lokalnymi  ośrodkami  miejsc  pracy,  usług  i  wytwarzania  dóbr  materialnych)  wraz 

z infrastrukturą  techniczną  i  komunikacyjną  oraz  zielenią  urządzoną;  w  ramach  terenów 

aktywności gospodarczej oraz usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji z zakresu 

infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej; na 

terenach  wskazanych  w  obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego  możliwa  jest  realizacja  obiektów  usługowo-handlowych  (w  tym  obiektów 

handlowych wielkopowierzchniowych):
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a) obszar „Hajdów - Zadębie”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów w rejonie  ul. Zadębie,  

ul. J. Kasprowicza,

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Mełgiewskiej, ul. Turystycznej, ul. Zawieprzyckiej, ul. Łagiewnickiej, ul. Jakubowickiej,

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Metalurgicznej i ul. Grygowej oraz ul. Dojazdowej i ul. H. Dziubińskiej,

• tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  w  rejonie  

przy ul. Mełgiewskiej (CASTORAMA),

• tereny usługowe w rejonie ul. Mełgiewskiej;

b) obszar „Tatary”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  w  rejonie  

ul. Mełgiewskiej,  ul.  Metalurgicznej,  ul.  Frezerów,  ul.  Konstruktorów,  ul.  Ślusarskiej,  

ul. Resorowej,  w  tym  pod  realizację  zintegrowanego  parku  przemysłowego  „Centrum  

Inteligentnego Przemysłu w Lublinie”,

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Turystycznej, ul. Gospodarczej, ul. Hutniczej,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Hutniczej,  ul.  Gospodarczej,  ul.  Turystycznej,  ul.  Mełgiewskiej  

i ul. Projektowej,

• tereny usługowe oraz obiektów handlowych wielkopowierzchniowych przy ul. Mełgiewskiej  

i ul. Turystycznej (C.H. Tatary);

c) obszar „Majdan Tatarski”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

al. W. Witosa, ul. Chemicznej i ul. A. Walentynowicz (dawniej ul. L. Herc),

• tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  w  rejonie  

ul. Chemicznej i al. W. Witosa (OBI, MAKRO, Galeria Lubelska),

• tereny usługowe przy ul. Chemicznej i ul. W. Grabskiego;

d) obszar „Felin”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  w  rejonie  

ul. M. Rataja, ul. Mełgiewskiej, ul. E. Plewińskiego, ul. Braci Krausse, ul. W. Moritza, ul. L.  

Spiessa,

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  
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ul. Pancerniaków,  ul.  A.  Walentynowicz  (dawniej  ul.  L.  Herc),  ul.  Grenadierów,  ul.  A.  

Grygowej,  ul.  M.  Rataja,  ul. Mełgiewskiej,  ul.  E.  Plewińskiego,  ul.  Braci  Krausse,  

ul. Vetterów, ul. W. Moritza, ul. S. Banacha, ul. Felin, ul. Krępieckiej, ul. B. Dobrzańskiego,  

ul. Droga Męcz. Majdanka, ul. J. Franczaka „Lalka”,

• tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  przy  al.  W. Witosa 

(C.H. Atrium Felicity),

• tereny usługowe przy ul. B. Dobrzańskiego, ul. Doświadczalnej, u zbiegu: ul. L. Spiessa,  

ul. Braci Krausse i ul. E. Plewińskiego.

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim (oraz ponadlokalnym):

a) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) w rejonie ul. Jarmarcznej,

b) tereny infrastruktury technicznej: oczyszczalnia ścieków „Hajdów” przy ul. Łagiewnickiej,

c) tereny infrastruktury technicznej: punkt zlewny nieczystości ciekłych przy ul. Azaliowej,

d) elektrociepłownia  „Megatem  EC-Lublin”wraz  z  towarzyszącymi  terenami  infrastruktury  

technicznej przy ul. Frazerów,

e) tereny infrastruktury technicznej: GPZ „Hajdów”, GPZ „Wschód”, GPZ „FS-1”, GPZ „FS-2”,  

GPZ „Odlewnia”,

f) Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalurgicznej,

g) tereny  infrastruktury  technicznej:  zajezdnia  autobusowo  -  trolejbusowej  „MPK  Lublin”  

przy ul. A. Grygowej,

h) tereny obsługi komunikacji samochodowej: węzeł przesiadkowy komunikacji zbiorowej u zbiegu 

ul. Droga Męcz. Majdanka i planowanej trasy obwodowej (od węzła „Lublin-Felin” w kierunku 

ul. Abramowickiej), gdzie dopuszcza się realizację usług towarzyszących funkcjonowaniu węzła  

przesiadkowego,

i) tereny obsługi komunikacji samochodowej (węzły drogowe): ul. Mełgiewskiej i ul. A. Grygowej,  

al. W. Witosa i ul. A. Grygowej, al. Tysiąclecia i ul. E. Graffa,

j) droga ekspresowa (S12 / S17) – obwodnica Lublina,

k) drogi  główne  ruchu  przyspieszonego:  al.  W.  Witosa  al.  Tysiąclecia,  ul. E.  Graffa,  

ul. Mełgiewska, ul. Turystyczna,

l) drogi główne: ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. H. Dekutowskiego (wraz z planowanym  

przedłużeniem  w  kierunku  ul.  Abramowickiej),  ul.  A.  Grygowej,  ul.  J.  Kasprowicza  

(wraz z planowanym  przedłużeniem  w  kierunku  ul.  Do  Dysa),  planowana  trasa  obwodowa  

(od węzła „Lublin-Felin” w kierunku ul. Abramowickiej),
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

m) drogi  zbiorcze:  ul.  Doświadczalna  (wraz  z  planowanym  przedłużeniem  w  kierunku  

ul. Wyzwolenia), ul. Vetterów i ul. Braci Krausse, ul. Chemiczna, ul. Hutnicza, ul. Gospodarcza,  

ul. Pliszczyńska,

n) tereny kolejowe związane z przebiegiem linii kolejowej: nr 7 (relacji Warszawa Wschodnia –  

Dorohusk)  wraz  ze  stacją  „Lublin  Północny”  i  przystankiem  „Lublin  –  Specjalna  Strefa  

Ekonomiczna”, nr 30 (relacji  Lublin Północny – Łuków) z przystankiem: „Lublin Zadębie”,  

„Lublin Ponikwoda”, „Rudnik” oraz nr 67 (relacji Lublin – Świdnik) wraz ze stacją towarową  

„Lublin  Tatary”,  gdzie  dopuszcza  się  lokalizacji  funkcji  z zakresu  aktywności  gospodarczej  

(usług,  produkcji,  składów  i  magazynów)  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcją  kolejową,  

po zapewnieniu właściwej dostępności komunikacyjnej.

5) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią,  deszczami nawalnymi, suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: 

a) rzeka Bystrzyca oraz ciek na Zadębiu,

b) tereny zieleni nadrzecznej i łąkowej położone w dolinie rzeki Bystrzycy oraz cieku na Zadębiu,  

w  tym  wskazane  do  ochrony:  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Skarpa  Jakubowicka”,  

Użytek ekologiczny „Derkaczowe Łąki”, Użytek ekologiczny „Zadębie”,

c) tereny zieleni o charakterze publicznym położone w suchych dolinach, uchodzących do doliny  

rzecznej Bystrzycy na Zadębiu, Trześniowie, Łysakowie i Jakubowicach Murowanych (w tym  

wskazane  do  ochrony –  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina  Trześniowska”,  Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Dolina  Jakubowicka”,  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  

„Jakubowice  Murowane”,  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Łysaków”)  do  doliny  rzeki  

Czerniejówki,  „Park  Tatary”  w  rejonie  ul.  Gospodarczej  (pomiędzy  ul. Łęczyńską/  

ul. Maszynową a ul. Gospodarczą),

d) tereny przestrzeni otwartych na Zadębiu, Trześniowie, Jakubowicach Murowanych, Łysakowie,  

Pliszczynie,  wchodzące  w skład  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu „Dolina  Ciemięgi”  oraz  

wskazane  do  ochrony –  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina  Trześniowska”,  Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Dolina  Jakubowicka”,  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

„Jakubowice Murowane”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łysaków”),

e) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie ul. Zadębie.

6) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych  obiektów  o  znaczeniu  kulturowym  (stanowiących  o  historycznej  przeszłości 

i współczesnej tożsamości miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.: 

• zespół dworsko-parkowy „Felin” (A/967) przy ul. Doświadczalnej, 

• budynek tzw. „Czerwona Karczma” (A/268) przy ul. Turystycznej,

b) stanowiska archeologiczne,

c) aleja w systemie głównych alei miejskich wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka.

5.REJON V – PÓŁNOCNO-ZACHODNI

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce),

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Sławinek Północny” (Sławinek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Żołnierskiej i ul. Spadowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Powstańców  Śląskich,  ul. Strzeleckiej,  

ul. Jagiellońskiej, ul. Botanicznej, ul. Zakładowej,

• tereny usługowe przy al. Warszawskiej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwer, zieleniec) przy ul. Powstańców Śląskich;

b) osiedle „Nowy Sławinek” (Sławin):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Willowa,  ul.  Sławinek,  ul.  Północnej,  

ul. Mineralnej,  ul.  Skrytej  (dawniej  ul.  A.  Szymańskiego),  ul.  S.  Nowickiego,  ul.  gen.  

B. Ducha,
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• tereny usługowe w rejonie ul. Północnej;

c) osiedle „Sławin” (Sławin):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic al. Warszawskiej, ul. Zbożowej, ul. Skalistej,  

ul.  Tulipanowej,  ul.  Uroczej,  ul.  Jodłowej,  ul.  Platanowej,  ul.  P.  Gojawiczyńskiej,  

 ul. Sławinkowskiej,  ul.  A.  K. Jaworskiego,  ul.  F.  Araszkiewicza,  ul.  S.  Serwaczyńskiego,  

ul. Jana  Kuli,  ul.  Lawendowej  oraz  ul.  Willowej,  ul.  Kasztelańskiej,  ul. Bartniczej,  

ul. Bogdanówka,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Sławinkowskiej i ul. Willowej,

• tereny usługowe w rejonie ul. Zbożowej, ul. Willowej i ul. Sławinkowskiej;

d) osiedle „Sławin - os. Botanik” (Sławin):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ulic:  ul.  Poligonowej,  ul.  Tarasowej,  

ul. Altanowej,  ul.  Pergolowej,  ul.  Limbowej,  ul.  Relaksowej  ul.  Mieczykowej  oraz  

planowanej  drogi  zbiorczej  (pomiędzy  ul.  Poligonową  a  przedłużeniem  

ul. A. Zelwerowicza),

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Relaksowej oraz planowanej drogi  

zbiorczej (pomiędzy ul. Poligonową a przedłużeniem A. Zelwerowicza),

• tereny  usługowe  w  rejonie  ulic:  ul.  Willowej,  ul.  Poligonowej,  ul.  Mieczykowej  oraz  

planowanej  drogi  zbiorczej  (pomiędzy  ul.  Poligonową  a  przedłużeniem  

ul. A. Zelwerowicza);

e) osiedle „Dębówka - Północ” (Sławin):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zbożowej, ul. Skowronkowej i ul. Jemiołowej,  

ul. Fiołkowej, ul. F. Araszkiewicza i ul. G. Zapolskiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy al. Warszawskiej,

• tereny usługowe przy ul. Skowronkowej i ul. Zbożowej;

f) osiedle „Dzbenin” (Sławin):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Kwiatów  Polnych,  

ul. Irysowej,  ul. Chabrowej,  ul.  Mieczykowej  oraz  pomiędzy  ul.  Dzbenin  a  planowanym  

przedłużeniem ul. A. Zelwerowicza,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Sławinkowskiej,  ul.  Dzbenin,  

ul. Skowronkowej, ul. Macierzanki,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul.  Skowronkowej,  

ul. Sławinkowskiej i ul. Szafranowej.
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Na terenach usługowych dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją mieszkaniową 

oraz z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła  bądź  drobnej 

wytwórczości).

2) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji z zakresu infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  w  zakresie  niezbędnym  dla  potrzeb  prowadzenia 

działalności gospodarczej:

• tereny usługowe w rejonie cmentarza komunalnego na Sławinie (w rejonie ul. Bohaterów  

Września i planowanym przedłużenia ul. A. Zelwerowicza).

3) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim (oraz ponadlokalnym):

• tereny  cmentarza  komunalnego  na  Sławinie  w  rejonie  ul.  Bohaterów  Września  

i planowanym przedłużeniu ul. A. Zelwerowicza,

• drogi główne ruchu przyspieszonego: al. Solidarności,

• drogi  zbiorcze:  ul.  Zbożowa  (wraz  z  planowanym  przedłużeniem  w  kierunku  

ul. A. Zelwerowicza), ul. Willowa, ul. Sławinkowska planowanej drogi zbiorczej (pomiędzy  

ul. Poligonową a przedłużeniem A. Zelwerowicza)

• tereny obsługi komunikacji samochodowej: węzeł przesiadkowy komunikacji  zbiorowej w  

rejonie ul. Zbożowej, gdzie dopuszcza się realizację usług towarzyszących funkcjonowaniu  

węzła przesiadkowego.

4) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu 

oraz powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią, deszczami nawalnymi,  suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) rzeka Czechówka wraz ze zbiornikiem wody otwartej (zbiornikiem retencyjnym),

b) tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:

• dolinie rzecznej Czechówki i w uchodzących do niej suchych dolinach (Park Sławin, Park  
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Wola Sławińska, Park Dzbenin),

• w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na Sławinie;

c) tereny zieleni urządzonej (parkowej) na terenie cmentarza komunalnego na Sławinie,

d) tereny lasu na Dzbeninie w rejonie cmentarza komunalnego na Sławinie,

e) tereny przestrzeni otwartych na Sławinie (w rejonie lasu Dębówka),

f) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa  (w  tym  ogrody  działkowe)  w  rejonie:  ul.  Zbożowej,  ul. Sławinkowska,  

ul. Dzbenin,

g) Ogród Botaniczny UMCS przy ul. Sławinkowskiej.

5) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu kulturowym (historyczna przeszłość i  współczesna tożsamość 

miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• Dworek  Kościuszków  w  parku  (Ogrodzie  Botanicznym)  na  Sławinku  (A/127)  przy  

al. Warszawskiej,

• wille z otaczającym drzewostanem (A/930, A/957) przy al. Warszawskiej,

b) stanowiska archeologiczne,

c) al. Warszawska w systemie głównych alei miejskich.

6. REJON VI – POŁUDNIOWO-WSCHODNI

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce),

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Bronowice Stare” (Bronowice):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Łęczyńskiej, ul. Składowej i ul. Bronowickiej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. Łęczyńskiej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w kwartale ulic: 
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- ul. Bronowicka, ul. Drewniana ul. Zgodna ul. Składowa, ul. Łęczyńska i ul. Chełmska,

- ul. Polna, ul. Łęczyńska i ul. Mieszczańska,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Bronowickiej, ul. Parkowej i ul. Firlejowskiej,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Łęczyńskiej,  ul.  Bronowickiej,  ul.  Mieszczańskiej,  

ul. Przymieszczańskiej, ul. Żytniej,

• tereny usług oświaty przy ul. Firlejowskiej;

b) osiedle „R.S.M. Motor - os. Przyjaźni” (Bronowice):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Przyjaźni,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. Przyjaźni,

• tereny usługowe przy ul. Przyjaźni,

• tereny usług oświaty przy ul. Przyjaźni;

c) osiedle „Majdan Tatarski” (Bronowice):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej pomiędzy ul. Wrońską, ul. Droga Męczenników  

Majdanka i ul. Lotniczą,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Majdan  Tatarski,  

ul. Majdanek, ul. Rozdroże i ul. Rolnej,

• tereny usług oświaty przy ul. Lotniczej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy ul. Wrońskiej;

d) osiedle „Bronowice Nowe I” (Bronowice):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  

ul. Krańcowa, ul. Puchaczej, ul. Sowiej, ul. Jastrzębiej, ul. Lotniczej i ul. Pogodnej,

• tereny usługowe przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Krańcowej i ul. Pogodnej,

• tereny usług oświaty przy ul. Sowiej i ul. Pogodnej;

e) osiedle „Bronowice Nowe II” (Bronowice):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Łabędziej,  

ul. Krańcowej, ul. Sokolej i ul. Pogodnej,

• tereny usług oświaty przy ul. Pogodnej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Łabędziej i ul. Droga  

Męczenników Majdanka;

f) osiedle „Majdan Tatarski II” (Bronowice):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Pogodnej  i  ul.  H.  Ordonówny  (dawniej 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

ul. L. Herc),

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Droga  Męcz.  Majdanka,  

ul. H. Ordonówny (dawniej ul. L. Herc), ul. Grenadierów, ul. Jaskółczej, ul. W Grabskiego  

i al. W. Witosa,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. W. Grabskiego, ul. Gilowej 

i ul. Słowiczej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  przy  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  

ul. Słowiczej i ul. Jaskółczej, ul. Rolna Osada,

• tereny usługowe przy ul. Droga Męczenników Majdanka, i ul. W. Grabskiego;

g) osiedle „P.S.M. Kolejarz - os. Pogodna” (Bronowice):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Pogodnej,  ul.  Plagego  i  Laśkiewicza  

i ul. J. Rudlickiego oraz ul. Kraśnickiej, ul. Jesiennej, i ul. Zimowej,

• tereny usługowe przy ul. Pogodnej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  przy  ul.  J.  Rudlickiego,  

ul. Zimowej i ul. Jesiennej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Plagego i Laśkiewicza i ul. Zimowej;

h) osiedle „P.S.M. Kolejarz: Bronowice III - Maki” (Kośminek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Elektrycznej, ul. Wierzbowej, ul. Krańcowej,  

ul.  Bukowej,  ul.  Olchowej  oraz  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  ul.  K. Dulęby,  

ul. Kosmonautów i ul. Sulisławickiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Olchowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej przy ul. Elektrycznej,

• tereny usługowe przy ul. Bukowej,

• tereny usług oświaty przy ul. Elektrycznej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Lotniczej;

i) osiedle „Kośminek Stary” (Kośminek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Droga Męcz. Majdanka i ul. Startowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Wspólnej, ul. Krętej, ul. Żelaznej  

i ul. Długiej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w kwartale ulic: 

- ul. Droga Męcz. Majdanka, ul. Startowa, ul. Wirowa i ul. Smolna,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

-  ul.  Elektryczna,  ul.  Długa,  ul.  Garbarska,  ul. Żelazna,  ul.  Przesmyk,  ul.  Wspólna,  

ul. Pawia,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  kwartale  ulic:  ul.  Długa,  ul.  Pawia,  ul.  Wspólnej  

i ul. Dywizjonu 303,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Droga  Męcz.  Majdanka,  

ul. Elektrycznej, ul. Wierzbowej i ul. Lotniczej,

• tereny usługowe przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Lotniczej i ul. Topolowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Długiej,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Elektrycznej;

j) osiedle „Nowy Kośminek” (Kośminek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Droga Męcz. Majdanka i ul. W. Dulęby,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Kosmonautów,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartale ulic: 

- ul. Krańcowa, ul. K. Tetmajera-Przerwy, ul. Sulisławicka, ul. Wilcza ul. Długa,

- ul. Dywizjonu 303, ul. Długa, ul. Wilcza, ul. Robotnicza,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Droga  Męcz.  Majdanka,  

ul. Wierzbowej i ul. Lotniczej,

• tereny usługowe przy ul. K. Tetmajera-Przerwy i ul. Żelaznej,

• tereny oświaty oraz usług sportu i rekreacji przy ul. K. Tetmajera-Przerwy,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. K. Tetmajera-Przerwy,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Sulisławiskiej;

k) osiedle „Dziesiąta - os. Wyzwolenia-Północ” (Kośminek):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Wyzwolenia, ul. Skrzynickiej i ul. Sokolniki,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. A. Mickiewicza;

l) osiedle „Dziesiąta - os. Wyzwolenia-Południe” (Kośminek):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Obrońców Lublina,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartale ulic:

- ul. Wyzwolenia, projektowana ul. E. Kwiatkowskiego, ul. W. Cholewy i ul. Skrzynicka,

-  ul.  Wyzwolenia,  projektowana  ul.  E.  Kwiatkowskiego  i  planowanego  przedłużenia  

ul. H. Dekutowskiego i ul. Głuskiej do trasy obwodowej,

• tereny  usługowe  w rejonie  ul.  Wyzwolenia  oraz  ul.  T.  Kutrzeby,  ul.  Obrońców Lublina,  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

ul. Powstańców Warszawy i ul. Sybiraków;

m) osiedle „Dziesiąta Stara” (Dziesiąta):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. W. Kunickiego, ul. Nowy Świat,  

ul. Wojennej i ul. Śliskiej, ul. M. Smoluchowskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w kwartale ulic:

- ul. W. Kunickiego, ul. Wyścigowa, ul. Wojenna i ul. Nowy Świat,

- ul. W. Kunickiego, ul. Skośna ul. Nadrzeczna i ul. Próżna, 

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Droga  Męcz.  Majdanka,  

ul. Wierzbowej i ul. Lotniczej,

• tereny usługowe przy ul. W. Kunickiego, ul. Pięknej i ul. Kotlarskiej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (d. cmentarz wojenny) przy ul. Nowy Świat;

n) osiedle „Dziesiąta (miasto-ogród)” (Dziesiąta):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Wyścigowej i ul. K. Dunikowskiego,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  H.  Siemiradzkiego  i  ul.  W.  

Łukasińskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / jednorodzinnej w rejonie ul. W. Kunickiego, ul. M. Reja,  

ul. J. Śniadeckiego,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartale ulic:

- ul. Wyścigowa, ul. W. Kunickego, ul. Zemborzycka, ul. K. Dunikowskiego,

- ul. Krańcowa, ul. Nadrzeczna, ul. T. Rejtana, ul. W. Kunickiego,

- ul. Zemborzycka, ul. W. Kunickiego, ul. S. Sierpińskiego, ul. J. Łobodowskiego,

- ul. Głuskiej, ul. W. Kunickiego ul. T. Rejtana i ul. Nadrzecznej,

- ul. J. Łobodowskiego, ul. A. Świętochowskiego i ul. Południowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Zemborzyckiej,  

ul. J. Łobodowskiego, ul. A. Świętochowskiego,

• tereny usługowe przy ul. W. Kunickiego, ul. Głuskiej, ul. J. Kochanowskiego,

• tereny oświaty przy ul. W. Kunickiego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. H. Siemiradzkiego i ul.  

W. Łukasińskiego;

o) osiedle „P.S.M. Kolejarz – os. im. L. Kruczkowskiego” (Dziesiąta):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Z. Herberta (dawniej ul. L. Kruczkowskiego),  

ul. Róży Wiatrów, ul. Młodzieżowej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny usługowe przy ul. Z. Herberta (dawniej ul. L. Kruczkowskiego) i ul. Róży Wiatrów,

• tereny  usług  oświaty  przy  ul.  Z.  Herberta  (dawniej  ul.  L.  Kruczkowskiego)  i  ul.  Róży  

Wiatrów,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  przy  ul.  Młodzieżowej  

i. ul. M. Smoluchowskiego (zieleń izolacyjna);

p) osiedle „Stary Wrotków” (Wrotków):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Inżynierskiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej przy ul. E. Romera i ul. Nałkowskich,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. E. Romera;

q) osiedle „Wrotków - os. im. W.Z. Nałkowskich” (Wrotków):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. E. Romera,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  Nałkowskich,  ul.  E.  Romera,  

i ul. J. Samsonowicza,

• tereny usługowe przy ul. Nałkowskich,

• tereny usług oświaty przy ul. Nałkowskich i ul. J. Samsonowicza,

tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  przy  ul.  Nałkowskich  

i ul. Samsonowicza;

r) osiedle „P.S.M. Kolejarz - os. Łąkowa” (Wrotków):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Medalionów i ul. Nałkowskich;

s) osiedle „Wrotków - os. Słoneczny Dom” (Wrotków):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w kwartale ulic: ul. F. Uhorczaka, ul. ks. L. Zalewskiego,  

ul. Nałkowskich, ul. bp M. Fulmana,

• tereny  usługowe przy ul.  ks.  L.  Zalewskiego,  ul.  Ł.  Rodakiewicza,  ul.  J.  Woronieckiego,  

ul. Nałkowskich, ul. B. Wapowskiego i ul. F. Uhorczaka,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy ul. Żeglarskiej (zieleń izolacyjna);

t) osiedle „Wrotków - os. Zielone” (Wrotków):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  kwartale  ulic:  ul.  F.  Uhorczaka,  

ul. I. Domeyki, ul. H. Wolińskiego, ul. Zemborzyckiej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Zemborzyckiej;

u) osiedle „Abramowice” (Abramowice):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  przy  ul.  Abramowickiej,  ul.  Odległej  
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i ul. Wólczańskiej,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  S.  Klonowica  

i ul. Sz. Szymonowica,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartale ulic: 

- ul. S. Sierpińskiego, ul. Abramowicka, ul. Makowa, ul. J. Łobodowskiego,

- ul. Makowa, ul. A. Świętochowskiego, ul. J. Łobodowskiego,

• tereny  zabudowy jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Makowej,  ul.  Abramowickiej  

i ul. S. Sierpińskiego,

• tereny usługowe przy ul.  ks.  L.  Zalewskiego,  ul.  Ł.  Rodakiewicza,  ul.  J.  Woronieckiego,  

ul. Nałkowskich, ul. B. Wapowskiego i ul. F. Uhorczaka,

• tereny usług oświaty u zbiegu ul. E. Szelburg-Zarembiny i ul. W. Iwaszkiewicza;

v) osiedle „Wólka Abramowicka” (Abramowice):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Abramowickiej, ul.  Podleśnej, ul. Barwnej,  

ul. Wólczańskiej i ul. F. Strojnowskiego,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Abramowickiej;

w) osiedle „Abramowice Prywatne” (Głusk):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Głuskiej, ul. Szklarnianej, ul. W. Sieciecha,  

ul. Zorza, ul. H. i. M. Sachsów, ul. F. Grabowskiego,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Zorza,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul. H. i M. Sachsów 

i ul. Zorza;

x) osiedle „Abramowice Kościelne” (Głusk):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Głuskiej i ul. Parafialnej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Głuskiej i ul. Przepiórczej,

• tereny usługowe przy ul. Głuskiej i ul. Parafialnej;

y) osiedle „Głusk” (Głusk):

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Głuskiej,  ul.  Handlowej,  

ul. Miętowej, ul. Miodowej, ul. Nektarowej,

• tereny zabudowy o niskiej intensywności w rejonie ul. Zdrowej i ul. Wygodnej,

• tereny usług oświaty przy ul. Zdrowej,

• tereny  zieleni  o  charakterze  publicznym  (skwery,  zieleńce)  u  zbiegu  ul.  Wygodnej  
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i ul. Głuskiej;

z) osiedle „Dominów” (Głusk):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Głuskiej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Głuskiej,  ul.  Dominowskiej,  

ul. F. Strojnowskiego.

Na terenach usługowych, usług oświaty dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją 

mieszkaniową  oraz  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła  bądź 

drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji, 

medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu,  itp.)  o  znaczeniu  ponadlokalnym 

(metropolitalnym)  wraz  z  usługami  towarzyszącymi  (handlu,  gastronomii,  zamieszkania 

zbiorowego, sportu itp.):

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / usługowej:

• kampus  akademicki  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  im.  Jana  Pawła  II  

przy ul. Droga Męczenników Majdanka;

b) tereny usług w zieleni:

• Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego przy ul. Abramowickiej;

c) tereny usługowe (usługi zdrowia): 

• SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Grenadierów,

• Samodzielny  Publiczny Szpital  Wojewódzki  im.  Jana Bożego (dawniej  Okręgowy Szpital  

Kolejowy) przy ul. Z. Herberta (dawniej ul. L. Kruczkowskiego);

c) tereny usług sportu i rekreacji:

• centrum sportowo-rekreacyjne przy ul. Łabędziej,

• stadion sportowy (piłki nożnej) przy ul. Zemborzyckiej;

d) tereny  usług  oświaty  przy  ul.  A.  Mickiewicza,  ul.  Sulisławickiej,  ul.  Długiej,  ul.  Słowiczej,  

ul. Pogodna i ul. Przyjaźni, ul. Zemborzyckiej, ul. Diamentowej i ul. Wyścigowej,

e) tereny  usługowe  na  obszarze  dawnej  lokomotywowni,  pod  lokalizację  funkcji  usługowych  

w szczególności  usług wyższego rzędu nie  kolidujących z  funkcją  kolejową,  po zapewnieniu  

właściwej dostępności komunikacyjnej;

f) tereny  usługowe  przy  ul.  Pogodnej  i  ul.  Kosmonautów (usługi  społeczne)  ul.  Diamentowej  

(usługi oświaty).

3) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności  gospodarczej  oraz  usługowych  dopuszcza  się  możliwość  realizacji  funkcji 

z zakresu  infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji 

usługowej  i  mieszkaniowej  w  zakresie  niezbędnym  dla  potrzeb  prowadzenia  działalności 

gospodarczej:

a) obszar „Bronowice”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Łęczyńskiej, ul. Mieszczańskiej, ul. Krzemionki i ul. Wrońskiej,

• tereny  usługowe  przy  ul.  Firlejowskiej,  ul.  Wolskiej,  ul.  Krzemionki  /  ul.  Plagego  

i Laśkiewicza,

• tereny  usługowe  oraz  obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  w  rejonie:  

ul. Łęczyńskiej, ul. Wolskiej (C.H. Color Park) i ul. Lotniczej;

b) obszar „Kośminek”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  /  usługowe  

przy ul. Garbarskiej i ul. Długiej,

• tereny usługowe przy ul. Garbarskiej, ul. Długiej i ul. Wirowej;

c) obszar „Majdan Tatarski”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. H. Ordonówny (dawniej ul. L. Herc),

• tereny usługowe przy al. W. Witosa;

d) obszar „Majdanek”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Grenadierów,

• tereny usługowe związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego na Majdanku przy  

ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  ul.  Cmentarnej  i  planowanym  przedłużeniu  

ul. H. Dekutowskiego;

e) obszar „Dziesiąta Stara”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. W. Kunickiego i ul. Pawiej,

• tereny usługowe przy ul. W. Kunickiego i ul. Pięknej;

f) obszar „Dziesiąta II”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

ul. Łęczyńskiej, ul. Krzemionki i ul. Wrońskiej,

• tereny usługowe przy ul. Firlejowskiej i ul. Wolskiej;

g) obszar „Wrotków”:

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  w  rejonie  

ul. Wrotkowskiej, ul. Budowlanej i ul. Ciepłowniczej, ul. Zemborzyckiej, 

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Wrotkowskiej, ul. Inżynierskiej, ul. Diamentowej, ul. Energetyków, ul. K. Olszewskiego,  

ul.  Zemborzyckiej,  ul.  Budowlanej,  planowanej  trasy  obwodowej  (od  węzła  „Lublin-

Węglin” w kierunku ul. Abramowickiej),

• tereny  usługowe  w  rejonie  ul.  Wrotkowskiej,  ul.  Nałkowskich,  ul.  Diamentowej,  

ul. K. Olszewskiego,  ul.  Zemborzyckiej,  ul. H. Wolińskiego,  planowanej  trasy  obwodowej  

(od węzła „Lublin-Węglin” w kierunku ul. Abramowickiej),

• tereny usługowe oraz obiektów handlowych wielkopowierzchniowych przy ul. Diamentowej,  

ul. K. Olszewskiego, ul. Energetyków;

• tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  z  możliwością  

lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych w rejonie ul. Zemborzyckiej;

h) obszar „Abramowice”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul.  S.  Sierpińskiego,  ul.  Abramowickiej,  ul.  Powojowej  i  planowanej  trasy  obwodowej  

(od węzła „Lublin-Węglin” w kierunku ul. Abramowickiej),

• tereny usługowe w rejonie ul. Abramowickiej;

i) obszar „Abramowice Prywatne”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Głuskiej,

• tereny  usługowe  w  rejonie  ul.  Głuskiej,  ul.  Parafialnej  i  planowanej  trasy  obwodowej  

(od węzła „Lublin-Felin” w kierunku ul. Abramowickiej);

j) obszar „Dominów”:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Głuskiej i ul. F. Strojnowskiego.

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej (o znaczeniu ogólnomiejskim, ponadlokalnym):

a) tereny cmentarza komunalnego na Majdanku (przy ul. Dr. Męcz. Majdanka) wraz z terenami  
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obsługi komunikacji samochodowej (przy ul. Cmentarnej, projektowanej ul. E. Kwiatkowskiego  

i planowanym przedłużeniu ul. H. Dekutowskiego w kierunku ul. Abramowickiej),

b) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) przy ul. Głuskiej / Parafialnej,

c) tereny  infrastruktury  technicznej:  stacja  wodociągowa:  „Dziesiąta”  przy  ul.  Nadrzecznej,  

„Zemborzycka” przy ul. Zemborzyckiej,

d) elektrociepłownia  „EC  Lublin  Wrotków”  wraz  z  towarzyszącymi  terenami  infrastruktury  

technicznej przy ul. Inżynierskiej i ul. Powojowej,

e) tereny  infrastruktury  technicznej:  GSZ  „Abramowice”,  GPZ  „EC-II”,  GPZ  „Wrotków”,  

GPZ „Dziesiąta” oraz przy ul. Długiej,

f) tereny infrastruktury technicznej z zakresu łączności przy ul. Kosmonautów,

g) drogi główne ruchu przyspieszonego: ul. Krańcowa, ul. Dywizjonu 303 (wraz z planowanym  

przedłużeniem do ul. Wrotkowskiej), ul. Wrotkowska, ul. Diamentowa ul. Krochmalna,

h) drogi  główne:  ul.  Fabryczna,  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka,  ul.  W.  Kunickiego,  

ul. Abramowicka, ul. Diamentowa, planowana trasa obwodowa (od węzła „Lublin-Felin” oraz  

„Lublin-Węglin” w kierunku ul. Abramowickiej),

i) drogi  zbiorcze:  ul.  Łęczyńska,  ul.  Wolska,  ul.  Wojenna  (wraz  z  planowanym przedłużeniem  

w kierunku ul. Stadionowej), ul. E. Romera, ul. Nałkowskich, ul. Zemborzycka, ul. Diamentowa 

(wraz  z  planowanym  przedłużeniem  w  kierunku  trasy  obwodowej),  ul. Janowska, 

ul. M. Smoluchowskiego (wraz z planowanym przedłużeniem w kierunku ul. Lubelskiego Lipca 

‘80  oraz  trasy  obwodowej),  ul.  S.  Sierpińskiego,  ul.  T.  Rejtana,  projektowanej  

ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Głuska (wraz z planowanym przedłużeniem do trasy  

obwodowej), ul. Zorza, ul. Wygodna, ul. F. Strojnowskiego,

j) węzeł  przesiadkowy  komunikacji  zbiorowej  w  rejonie ul.  Abramowickiej  (w  tym  w  gminie  

Głusk),  gdzie  dopuszcza  się  realizację  usług  towarzyszących  funkcjonowaniu  węzła  

przesiadkowego,

k) tereny kolejowe związane z przebiegiem linii kolejowej: nr 7 (relacji Warszawa Wschodnia –  

Dorohusk) i nr 68 (relacji Lublin – Przeworsk) wraz ze stacją „Lublin Towarowy”, bocznicy  

kolejowej  w  kierunku  „EC  Wrotków  Lublin”  i  bazy  paliwowej  P.K.N.  Orlen  przy  

ul. Zemborzyckiej  (w tym wskazany,  wariantowy przebieg  bocznicy  w związku z  planowaną  

przebudową układu drogowego – przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej i ul.  

Smoluchowskiego do ul. Lubelskiego Lipca ‘80).

5) Lokalizowanie terenów specjalnych i obiektów związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

publicznym:
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a) tereny  specjalne  (resortu  obrony  narodowej):  jednostka  wojskowa  batalionu  dowodzenia  

Wielonarodowej  Brygady  im.  hetmana  Konstantego  Ostrogskiego  [LITPOLUKRBRIG]  przy  

ul. Z. Herberta (dawniej ul. L. Kruczkowskiego) wraz z wojskową bocznicą kolejową (Nr 243 -  

Lublin),

b) tereny specjalne – Areszt Śledczy przy ul. Południowej,

c) tereny specjalne (Wojewódzkiej Komendy Policji) w rejonie ul. Grenadierów i ul. Droga Męcz.  

Majdanka.

6) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią, deszczami nawalnymi,  suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) rzeka Bystrzyca oraz rzeka Czerniejówka wraz ze zbiornikami wody otwartej  (stawy rybne)  

w Abramowicach Prywatnych, Głusku i Dominowie,

b) tereny zieleni nadrzecznej  i  łąkowej w dolinie  rzecznej Bystrzycy oraz Czerniejówki,  w tym  

wskazany do ochrony – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Majdan Wrotkowski”,

c) tereny zieleni o charakterze publicznym położone w:

• dolinie Bystrzycy i Czerniejówki – Park Bronowice, Park Nadrzeczny /Bronowice/ wraz z  

Ogrodem  Jordanowskim  nad  Bystrzycą,  Park  w  Głusku,  Park  Wyzwolenia  (przy ul.  

Sokolniki), Park Nadrzeczny /Wrotków/,

• w suchych dolinach uchodzących do doliny Bystrzycy i Czerniejówki – Park Abramowice,  

Park Felin;

d) tereny  przestrzeni  otwartych  w  Abramowicach  Prywatnych,  Abramowicach  Kościelnych,  

Głusku, Dominowie i Wólce Abramowickiej,

e) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa  (w  tym  ogrody  działkowe)  w  rejonie:  ul.  Osmolickiej,  ul. Wilczej,  

ul. Nadrzecznej /ul. Robotniczej oraz planowanej trasy obwodowej w Wólce Abramowickiej.

7) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu kulturowym (tożsamości miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  
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uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• teren  byłego  obozu  hitlerowskiego  na  Majdanku  wraz  z  zabudowaniami  poobozowymi,  

pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz Mauzoleum (A/1029) przy ul. Droga Męcz. Majdanka,

• zespół przestrzenny dworsko-parkowy Abramowice (A/815) przy ul. Abramowickiej,

• Miejski Park Bronowicki (A/848) przy ul. Bronowickiej / ul. Fabrycznej,

• kościół  parafialny  p.w.  św.  Jakuba  Apostoła  wraz  zabytkowymi  ruchomościami  (A/50)  

przy ul. Głuskiej,

• budynek tzw. murowańca oraz otoczenia (A/277) przy ul. Głuskiej / ul. Nektarowej,

• cmentarz wyznaniowy (rzymsko-katolicki) (A/949) przy ul. Głuskiej / ul. Parafialnej,

b) stanowiska archeologiczne,

c) Pomnik Zagłady na Majdanku wraz ze strefą ochronną,

d) główne aleje miejskie wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka (wraz z przedpolem Cmentarza  

Komunalnego na Majdanku), ul. W. Kunickiego, ul. Abramowickiej.

7. REJON VII – POŁUDNIOWY

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające):

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce), 

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Zemborzyce Kościelne” (Zemborzyce):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Krężnickiej, ul. Pszczelej, 

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Krężnickiej,  ul.  Tęczowej,  

ul. Nizinnej i  ul. Zagajnikowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul.  Kukułczej,  

ul. Zagajnikowej, ul. Ziołowej i ul. Krężnickiej,

• tereny usługowe w rejonie ul. Krężnickiej i ul. Żeglarskiej,

• tereny usług oświaty przy ul. Krężnickiej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym przy ul. Pszczelej (zieleń izolacyjna);

b) osiedle „Majdan Wrotkowski” (Zemborzyce):
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• tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Janowskiej, ul. Parczewskiej i ul. Rąblowskiej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Janowskiej i ul. Koło;

• tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej w rejonie ul. Lipskiej i ul. Stary Gaj.

Na terenach usługowych, usług oświaty dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją 

mieszkaniową  oraz  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła  bądź 

drobnej wytwórczości).

2) Zachowanie  struktur  osadniczych  związanych  z  rolniczą  przestrzenią  produkcyjną,  gdzie 

możliwe jest prowadzenie działalności z zakresu agroturystyki:

a) tereny zabudowy zagrodowej w rejonie ul. Krężnickiej, ul. Marzanny, ul. Tęczowej i ul. Ptasiej ,

b) tereny zabudowy zagrodowej w rejonie ul. Osmolickiej.

3) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności gospodarczej oraz usługowych dopuszcza się możliwość realizacji funkcji zzakresu 

infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej:

• tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, składów i magazynów / usługowe w rejonie  

ul. Tęczowej.

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej (o znaczeniu ogólnomiejskim, ponadlokalnym):

a) tereny usług turystyki oraz usługowych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego, przy ul. Krężnickiej,  

ul. Żeglarskiej, ul. Nad Zalewem i ul. Osmolickiej,

b) tereny usług sportu w rejonie ul. Janowskiej, ul. Parczewskiej i ul. Nad Zalewem,

c) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) przy ul. Pszczelej,

d) tereny infrastruktury technicznej: stacja wodociągowa „Wrotków” przy ul. Koło,

e) tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej:  węzeł  przesiadkowy  komunikacji  zbiorowej  

u zbiegu ul. Żeglarskiej i ul. Krężnickiej, gdzie dopuszcza się realizację usług towarzyszących  

 funkcjonowaniu węzła przesiadkowego,

f) węzeł przesiadkowy komunikacji zbiorowej u zbiegu ul. Osmolickiej i ul. Prawiednickiej, gdzie  

dopuszcza się realizację usług towarzyszących funkcjonowaniu węzła przesiadkowego,

g) drogi główne: planowana trasa obwodowa (od węzła „Lublin-Felin” oraz „Lublin-Węglin”  

w kierunku ul. Abramowickiej),

h) drogi zbiorcze: ul. Janowska, ul. Krężnicka, ul. Żeglarska, ul. Osmolicka,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

i) tereny kolejowe związane z przebiegiem linii kolejowej: nr 7 (relacji Warszawa Wschodnia –  

Dorohusk)  i  nr  68  (relacji  Lublin  –  Przeworsk)  wraz  ze  stacją  „Lublin  Zemborzyce”  

i przystankiem: „Lublin Zalew”.

5) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią,  deszczami nawalnymi,  suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) rzeka Bystrzyca wraz ze zbiornikiem wody otwartej – Zalewem Zemborzyckim,

b) tereny  zieleni  nadrzecznej  i  łąkowej  w  dolinie  rzecznej  Bystrzycy,  wchodzące  w  skład  

Czerniejowskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  oraz  wskazane  do  ochrony  –  Zespół  

Przyrodniczo-Krajobrazowy  „Majdan  Wrotkowski”,  Zespół  Przyrodniczo-Krajobrazowy  

„Uroczysko Krężnickie”,

c) tereny zieleni  o  charakterze  publicznym położone w: dolinie  Bystrzycy – Park  Nadrzeczny  

/Wrotków/ oraz w suchych dolinach uchodzących do doliny Bystrzycy,

d) tereny przestrzeni otwartych w Zemborzycach Kościelnych, Zemborzycach Górnych, Majdanie  

Wrotkowskim i w okolicach Starego Gaju,

e) tereny  lasów:  Las  Stary  Gaj,  Las  Dąbrowa  oraz  Las  Krężnicki,  wchodzące  w  skład  

Czerniejowskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu,  gdzie  znajdują  się  istniejące  formy  

ochrony  –  rezerwat  „Stasin”  oraz  wskazany  do  objęcia  ochroną  –  Zespół  Przyrodniczo-

Krajobrazowy „Uroczysko Krężnickie”,

f) tereny parku leśnego w Zemborzycach,

g) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie: ul. Krężnickiej przy terenach kolejowych 

(Zemborzyce Górne, Zemborzyce Kościelne) oraz ul. Janowskiej i Lasu Stary Gaj.

6) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych  obiektów  o  znaczeniu  kulturowym  (stanowiących  o  historycznej  przeszłości 

i współczesnej tożsamości miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem  wpisanych  do  Rejestru  Zabytków  Województwa  Lubelskiego,  tj.:  cmentarz  
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

wyznaniowy (rzymsko-katolicki) (A/947) w rejonie ul. Pszczelej,

b) stanowiska archeologiczne.

8. REJON VIII – CENTRALNY

1) Kształtowanie  obszaru  funkcjonalnego  śródmieścia  -  centrum  miasta  jako  wielkomiejskiej 

struktury  osadniczej  (Stare  Miasto,  Śródmieście,  Czwartek,  Wieniawa,  Piaski  /cz./),  gdzie 

występuje  koncentracja  zabudowy  śródmiejskiej,  zabudowy  wielorodzinnej  (w  rejonie 

ul. Unickiej,  ul.  Czwartek,  ul.  Obywatelskiej,  ul.  Przy  Stawie,  ul.  Głębokiej 

i ul. H. Wiercieńskiego)  oraz  usług  o  funkcjach  ogólnomiejskich  i  ponadlokalnych  - 

metropolitalnych (zał. nr 14: Centralny obszar miasta).

2) Kształtowanie terenów zabudowy śródmiejskiej jako wielofunkcyjnych obszarów kwartałowej 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, w tym usług wyższego rzędu 

(kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu,  itp.) 

nawiązującej  swoją  formą  do  historycznego  charakteru  przestrzennego  oraz  kompozycji 

architektoniczno - urbanistycznej Śródmieścia i Starego Miasta.

Zabudowa śródmiejska w obszarze funkcjonalnego śródmieścia.
źródło: opracowanie własne.
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3) Zachowanie  zespołu  staromiejskiego  jako  terenu  historycznie  ukształtowanej  zabudowy 

śródmiejskiej,  gdzie dominującą funkcją są usługi  związane z obsługą ruchu turystycznego, 

w szczególności  w  zakresie:  hotelarstwa,  gastronomii,  handlu,  rzemiosła,  kultury  i  atrakcji 

turystycznych, gdzie funkcja mieszkaniowa będzie stanowić przeznaczenie uzupełniające. Stare 

Miasto  powinno  być  wyłączone  z  ogólnodostępnej  komunikacji  kołowej  (ograniczenia 

w dostępności samochodowej).

4) Wzmacnianie  procesów  reurbanizacyjnych  zmierzających  do  „odrodzenia”  obszarów 

centralnych  miasta,  m.  in.  poprzez  ochronę  funkcji  mieszkaniowej  przed  zamianą  jej  na 

usługową - za wyjątkiem parterów budynków.

5) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

i ponadpodstawowych potrzeb mieszkańców:

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce),

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) Miasteczko Uniwersyteckie (Wieniawa):

• tereny usług nauki  w rejonie ul.  I.  Radziszewskiego,  ul.  Akademickiej,  Al.  Racławickich,  

ul. M. Langiewicza, ul. Czwartaków, al. Kraśnickiej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy al. Kraśnickiej, Al. Racławickich, ul. Spadochroniarzy,  

ul. Weteranów i ul. J. Sowińskiego,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. M. Langiewicza, ul. Czwartaków, 

ul. Weteranów, ul. J. Sowińskiego, ul. J. Bema, ul. Beliniaków,

• tereny usług oświaty przy Al. Racławickich, ul. Czwartaków;

b) osiedle „Rury Brygidkowskie” (Wieniawa):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie Al. Racławickich, ul.  Puławskiej,  ul.  Skautów,  

ul. Legionowej,  ul.  Szarych  Szeregów,  ul.  ks.  J.  Popiełuszki,  ul.  K.  Junoszy,  

ul. M. Ćwiklińskiej i ul. B. Głowackiego,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  ks.  J.  Popiełuszki  

i ul. B. Głowackiego,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  B.  Głowackiego,  
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ul. K. Junoszy, ul. Księżycowa, ul. S. Dubois, ul. J. Poniatowskiego i ul. ks. J. Popiełuszki,

• tereny usługowe przy ul. Zuchów, ul. Puławskiej i ul. Skautów,

• tereny usług oświaty przy ul. Zuchów;

c) osiedle „Bielszczyzna” (Śródmieście):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Północnej;

d) osiedle „Białkowska Góra” (Kalinowszczyzna):

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Białkowska Góra, ul. Floriańska,  

ul. Niskiej,

• tereny zabudowy usługowej w rejonie ul. Siennej i ul. Białkowska Góra;

e) osiedle „Stara Kalinowszczyzna” (Kalinowszczyzna):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kalinowszczyzna,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  przy  ul.  Kalinowszczyzna,  ul.  Tatarskiej,  

ul. Towarowej i ul. Okólnej,

• tereny usługowe przy ul. Kalinowszczyzna,

• tereny usług oświaty przy ul. Kalinowszczyzna;

f) osiedle „Kalinowszczyzna – os. Lwowska” (Kalinowszczyzna):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Lwowskiej i ul. Podzamcze,

• tereny usługowe przy ul. Lwowskiej i ul. Walecznych,

• tereny usług oświaty przy ul. Lwowskiej i ul. Walecznych;

g) osiedle P.S.M. Kolejarz – os. Kalinowszczyzna” (Kalinowszczyzna):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  przy  ul.  Lwowskiej,  ul.  Krzemienieckiej,  ul.  S.  Okrzei  

i ul. E. Dembowskiego,

• tereny usługowe przy ul. Kalinowszczyzna,

• tereny usług oświaty przy ul. Lwowskiej i ul. S. Okrzei,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. E. Dembowskiego,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleń izolacyjna) w rejonie ul. Kalinowszczyzna;

h) osiedle „R.S.M. Motor - os. XXX-lecia” (Kalinowszczyzna):

• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. J. Kustronia, ul. F. Kleeberga, ul. W. Kiwerskiego 

i ul. W. Orlika - Rückemana,

• tereny usług oświaty przy ul. J. Kustronia;

i) osiedle „Wiktoryn - Południe” (Ponikwoda):
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• tereny zabudowy wielorodzinnej przy ul. Unickiej i ul. Walecznych,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  al.  Spółdzielczości  Pracy,  ul.  Bazylianówka,  

ul. Budrysów, ul. PCK, ul. T. Dymowskiego,

• tereny usługowe przy ul. Budrysów i ul. G. Dolińskiego;

j) osiedle „Krochmalna” (Za Cukrownią):

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Krochmalnej i ul. Widok,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Krochmalnej,  

ul. Radzikowskiej, ul. Piekarskiej i ul. Ciepłej,

• tereny usługowe w rejonie ul. Krochmalnej / ul. Betonowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (skwery, zieleńce) przy ul. Krochmalnej.

Na terenach usługowych, usług oświaty dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją 

mieszkaniową  oraz  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  (usługowej,  rzemiosła  bądź 

drobnej wytwórczości).

6) Lokalizowanie  funkcji  usługowych,  w  tym usług  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki, 

edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu  itp.)  o  znaczeniu  ponadlokalnym 

(metropolitalnym)  wraz  z  usługami  towarzyszącymi  (handlu,  gastronomii,  zamieszkania 

zbiorowego, sportu itp.):

• usług kultury i sztuki:

- Centrum Spotkania Kultur (Filharmonia Lubelska, Teatr Muzyczny) przy Placu Teatralnym,

- Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków,

- Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” przy ul. I. Radziszewskiego,

- Wojewódzki Ośrodek Kultury przy ul. Dolna Panny Marii,

- Teatr im. Ch. Andersena przy Placu Teatralnym,

- Teatr im. Juliusza Osterwy przy ul. Prezydenta G. Narutowicza,

- Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy ul. Grodzkiej,

- Muzeum  Lubelskie  przy  ul.  Zamkowej  (na  Zamku  Lubelskim)  wraz  z  oddziałami  

miejscowymi  (Muzeum  Historii  Miasta  Lublina,  Dworek  Wincentego  Pola,  Oddział  

Literacki im. Józefa Czechowicza, Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”),

- Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej przy ul. Królewskiej,

- Sanktuarium Matki  Boskiej  Płaczącej  w  Archikatedrze  św.  Jana Chrzciciela  i  św.  Jana  

Apostoła przy ul. Królewskiej, kościoły rzymsko-katolickie (rektoralne i parafialne), domy  

zakonne i klasztory (Bazylika i Klasztor oo. Dominikanów przy ul. Złotej, Klasztor Braci  
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Mniejszych  Kapucynów przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście,  Klasztor  Karmelitów Bosych  

przy ul. Świętoduskiej),

- Sobór  Przemienienia  Pańskiego  (katedra  prawosławna)  przy  ul.  Ruskiej  oraz  cerkiew  

przy ul. G. Dolińskiego,

- Synagoga w Jeszywas Chachmej Lublin i Synagoga Chewra Nosim przy ul. Lubartowskiej  

oraz Izba Pamięci i synagoga na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Walecznych,

- instytucje  Kurii  Metropolitalnej  Archidiecezji  Lubelskiej  z  siedzibą  przy  ul.  Kard.  S.  

Wyszyńskiego oraz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej z siedzibą przy ul. Ruskiej,

- Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  przy  ul.  Prezydenta  G.  Narutowicza  oraz  Miejska  

Biblioteka Publiczna przy ul. Peowiaków,

• usług nauki:

- Wyższe Seminarium Duchowne przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego,

- Uniwersytet Medyczny przy Al. Racławickich,

- Katolicki Uniwersytet Lubelski przy al. Racławickich,

- Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w rejonie  

ul. I. Radziszewskiego, ul. Akademickiej i ul. Głębokiej,

- ośrodek  szkoleniowy  Krajowej  Szkoły  Sądownictwa  i  Prokuratury  w  Krakowie  

przy ul. Krakowskie Przedmieście,

- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy ul. Zamojskiej,

• usług zdrowia:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. S. Staszica,

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego przy ul. M. Biernackiego,

- Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli przy ul. K. Jaczewskiego,

• usług administracji (państwowej i samorządowej):

- Lubelski Urząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. Spokojnej,

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. A. Grottgera,

- Starostwo Powiatowe przy ul. Spokojnej,

- Urząd Miasta Lublin z siedzibą (w Ratuszu) przy pl. Króla Władysława Łokietka,

• usług medialnych (radio-telewizyjnych) przy ul. H. Raabego i ul. Obrońców Pokoju,

• usług z zakresu obsługi biznesu: tereny usługowe – centrum wystawienniczo-konferencyjne  

Targi Lublin przy ul. Dworcowej, tereny usługowe przy ul. Działkowej, ul. Przemysłowej,  

ul. Zamojskiej, ul. B. Prusa, ul. Lwowskiej, ul. Siennej oraz tereny zieleni z pojedynczymi  
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obiektami usługowymi w rejonie ul. Działkowej i ul. Puławskiej.

7) Koncentrowanie funkcji produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi ośrodkami miejsc pracy, usług i wytwarzania dóbr materialnych); w ramach terenów 

aktywności  gospodarczej  oraz  usługowych  dopuszcza  się  możliwość  realizacji  funkcji  z 

zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zieleni urządzonej oraz funkcji usługowej 

i mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej:

a) tereny  aktywności  gospodarczej:  przemysłowe,  składów  i  magazynów  /  usługowe  pomiędzy  

ul. Krochmalną, ul. Diamentową i terenami kolejowymi,

b) tereny usługowe pomiędzy ul. Krochmalną a ul. Lubelskiego Lipca‘80, przy ul. Lwowskiej i pl.  

I. Singera, ul. Północnej,ul. Kalinowszczyzna, ul. Zamojskiej;

c) tereny usługowe oraz obiektów handlowych wielkopowierzchniowych w rejonie ul. Dworcowej,  

ul.  Fabrycznej  (C.H.  Gala),  al.  Unii  Lubelskiej  (C.H.  Tarasy  Zamkowe),  al.  Tysiąclecia,  

ul. Lubartowskiej, ul. Kapucyńskiej i ul. Lipowej (C.H. Plaza);

d) tereny  zabudowy  śródmiejskiej  z  możliwością  lokalizacji  obiektów  handlowych  

wielkopowierzchniowych w rejonie ul. Wieniawskiej i ul. Jasnej.

8) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym (metropolitalnym):

a) obszar  lokalizacji  intermodalnego  Zintegrowanego  Dworca  Komunikacyjnego  w  rejonie  

Placu Dworcowego w ramach terenu dworca autobusowego oraz terenów kolejowych (dworzec 

kolejowy), gdzie dopuszcza się wzbogacenie funkcji obsługi komunikacji zbiorowej o funkcje  

usługowe,

b) tereny usług turystyki przy ul. Działkowej,

c) tereny usług w zieleni (w tym usług sportu i rekreacji) przy ul. Mełgiewskiej i al. Tysiąclecia,

d) tereny usług sportu i rekreacji:

• „Aqua Lublin” (centrum pływackie z basenem olimpijskim),

• stadion  miejski  (piłki  nożnej)  „Arena  Lublin”  przy  ul.  Stadionowej  wraz  z  usługami  

towarzyszącymi,

• stadion sportowy przy Al. Zygmuntowskich (lekkoatletyczny, żużlowy) i ul. S. Leszczyńskiego  

(piłki nożnej) wraz z usługami towarzyszącymi,

• obiekty sportowe związane z jeździectwem w rejonie ul. Lubelskiego Lipca ‘80,

e) tereny usług oświaty w rejonie ul. Muzycznej, ul. Podwale, ul. Spokojnej, ul. K. Jaczewskiego,  

al.  J.  Długosza,  Al.  Racławickich,  ul.  J.  Popiełuszki,  ul. J. Poniatowskiego,ul.  Lipowej,  
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ul. Sierocej,  ul.  Szkolnej,  ul.  ks.  M.  Słowikowskiego,  ul.  Prezydenta  G. Narutowicza,  

ul. Krochmalnej i ul. Farbiarskiej,

f) tereny  usługowe  (usług  zdrowia,  opieki  społecznej)  przy  ul.  Spadochroniarzy,  

ul. Kalinowszczyzna, ul. B. Głowackiego,

g) tereny usług w zieleni w rejonie ul. Lubelskiego Lipca‘80,

h) tereny zieleni z pojedynczymi obiektami usługowymi w rejonie al. Tysiąclecia, al. Solidarności  

i ul. Puławskiej,

i) tereny  cmentarza  komunalnego  przy  ul.  Białej  wraz  terenami  obsługi  komunikacji  

samochodowej,

j) tereny  cmentarza  wyznaniowego  (rzymsko-katolickiego,  prawosławnego,  ewangelickiego)  

przy ul. Lipowej,

k) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) przy ul. Unickiej / ul. Walecznych,

l) tereny cmentarza wyznaniowego (prawosławnego) przy ul. Walecznych,

m) tereny cmentarza wyznaniowego (rzymsko-katolickiego) przy ul. F. Kleeberga,

n) tereny  cmentarza  wyznaniowego  (żydowskiego)  przy  ul.  Walecznych,  ul.  Kalinowszczyzna  

i ul. S. Leszczyńskiego oraz cmentarza (unickiego) przy ul. Unickiej,

o) tereny infrastruktury technicznej: siedziba MPWiK wraz ze stacją wodociągową „Centralna”  

przy al. J. Piłsudskiego,

p) tereny infrastruktury technicznej: wieża ciśnień przy Al. Racławickich,

q) tereny  infrastruktury  technicznej:  GPZ  „Śródmieście”,  GPZ  „Działkowa”,  GPZ  

„Solidarności” oraz GPZ „PKP”,

r) drogi główne ruchu przyspieszonego: Diamentowa, ul. Krochmalna,

s) drogi główne: ul. Lubelskiego Lipca’80, ul. W. Kunickiego, pl. Bychawski, al. J. Piłsudskiego,  

Al.  Zygmuntowskie,  ul.  Lipowa,  Al.  Racławickie,  ul.  J.  Sowińskiego,  ul. J.  Poniatowskiego,  

al. Solidarności,  al.  Tysiąclecia,  al.  Unii  Lubelskiej,  ul.  Podzamcze,  ul.  Unicka,  

al. Spółdzielczości Pracy, ul. Fabryczna,

t) drogi zbiorcze: ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Prezydenta G. Narutowicza, ul. H. Kołłątaja,  

ul.  3-go  maja,  ul.  Dolna  3-go  Maja,  ul.  Lubartowska,  ul.  Świętoduska,  ul.  Królewska,  

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Wolska, ul. Lwowska, ul. Ruska, ul. Walecznych,  

ul.  Obywatelska,  ul.  M.  Biernackiego,  ul.  K.  Jaczewskiego,  ul.  B.  Prusa,  ul.  Lubomelska,  

ul. Czechowska, ul.  S.  Leszczyńskiego, al.  J.  Długosza ul.  Stadionowa (wraz z  planowanym  

przedłużeniem w kierunku projektowanego przedłużenia ul. Dywizjonu 303), oraz planowanego  

przedłużenia ul. M. Smoluchowskiego w kierunku ul. T. Zana,
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u) tereny kolejowe związane z przebiegiem linii kolejowej: nr 7 (relacji Warszawa Wschodnia –  

Dorohusk) wraz ze stacją „Lublin Główny”,

v) tereny obsługi komunikacji samochodowej przy al. Solidarności i ul. J. Poniatowskiego,

w) zespoły  przystanków  przesiadkowych  komunikacji  lokalnej  i  dalekobieżnej  na  Podzamczu  

w rejonie ronda im. R. Dmowskiego (Al. Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej).

9) Lokalizowanie terenów specjalnych związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym.

a) tereny specjalne (resortu obrony narodowej):

• siedziba  sztabu  Garnizonu  Lublin  i  dowództwa  Wielonarodowej  Brygady  im.  hetmana  

Konstantego Ostrogskiego [LITPOLUKRBRIG] przy ul. I. Radziszewskiego,

• siedziba  Wojewódzkiego  Sztabu  Wojskowego,  Wojskowego  Biura  Emerytalnego  przy  

ul. Spadochroniarzy oraz tereny przy ul. Weteranów,

• siedziba Prokuratury Wojskowej oraz Domu Żołnierza przy ul. Żwirki i Wigury,

• siedziba  Parafii  Cywilno-Wojskowej  p.w.  Niepokalanego  Poczęcia  NMP  i  kościoła  

garnizonowego przy Al. Racławickich,

• wydział Żandarmerii Wojskowej przy al. Kraśnickiej,

• 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy Al. Racławickich wraz  

z Centrum Rehabilitacji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie;

b) tereny Wojewódzkiej Komendy Policji (siedziba główna) przy ul. G. Narutowicza;

c) placówka Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul Podwale.

10) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią,  deszczami nawalnymi, suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) doliny rzeki Bystrzycy i Czechówki,

b) zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  

(w tym  ogrody  działkowe)  oraz  zieleni  o  charakterze  publicznym  w  dolinach  rzecznych  

i uchodzących do nich suchych dolin, w szczególności: Park Ludowy, Park Akademicki, Park  

Rusałka,  Park Centralny (Wielki  Staw Królewski), Park  Kalinowszczyzna,  Słomiany Rynek,  
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Błonia pod Zamkiem (Park Podzamcze),

c) zieleni  o  charakterze  publicznym  (zieleń  urządzona):  Ogród  Saski,  założenia  parkowo  -  

ogrodowe na Placu Litewskim, na Podzamczu, w rejonie Centrum Kultury przy ul. Peowiaków.

11) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu kulturowym (tożsamości miasta), w tym:

a) Pomnik Historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”,

b) obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego,

c) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• zespół urbanistyczny Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (A/153),

• zespół zamkowy (A/161) przy ul. Zamkowej,

• część dawnych fortyfikacji miasta – Brama Krakowska, baszta i relikty murów miejskich  

(A/146),

• Stary Ratusz tzw. Trybunał (A/223) przy ul. Rynek,

• Nowy Ratusz (A/230) przy pl. Króla Władysława Łokietka,

• Plac Litewski: ukształtowanie przestrzenne placu i oprawa architektoniczna (A/588),

• Park „Ogród Saski” wraz ze skwerem przed hotelem (A/847) przy Al. Racławickich,

• zespół architektoniczny (A/459) przy ul. G. Narutowicza,

• zespół zabytkowy (A/463) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego,

• zespół  klasztorny:  dominikański  (A/244)  przy  ul.  Złotej,  kapucynów  (A/498)  

przy ul. Krakowskie Przedmieście,  powizytkowski (A/535) przy ul.  Peowiaków, klasztorny  

karmelitów  bosych  (A/259)  przy  ul.  Świętoduskiej,  (A/266)  przy  ul.  Kalinowszczyzna,  

poaugustiański (A/139) przy ul. Kalinowszczyzna,

• zespół pobrygidowski (A/248) przy ul. G. Narutowicza / ul. Dolna Panny Marii,

• zespół pojezuicki (A/245) przy ul. Królewskiej / ul. Jeziuckiej,

• zespół poklasztorny karmelitanek (A/240) przy ul. S. Staszica,

• zespół pomisjonarski (A/256) przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego,

• zespół d. klasztoru i kościoła Karmelitów Trzewiczkowych (A/197) przy ul. M. Biernackiego,

• dawny zespół klasztorny bernardynek (A/265) przy ul. Królewskiej,

• dawny zespół klasztorny reformatów (A/507) przy ul. Bernardyńskiej,

• zespół zabudowań szpitalnych (A/258) przy ul. Podwale,
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• zespół urbanistyczny: „Grodzisko” i Białkowska Góra (A/353),

• zespół budynków d. Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski i S-ka” (A/1097)  

przy ul. 1-go Maja,

• zespół budynków Cukrowni „Lublin” (A/1101) przy ul. Krochmalnej,

• Dwór na Bielszczyźnie i najbliższe otoczenie (A/15) przy ul. Północnej,

• zespół cmentarza miejskiego (A/889) przy ul. Lipowej,

• cmentarz wyznaniowy (żydowski) (A/983) przy ul. Walecznych,

• cmentarz wyznaniowy (rzymsko-katolicki) (A/943) przy ul. F. Kleeberga,

• most na Bystrzycy (A/956) w ciągu ul. Zamojskiej,

• kamienice wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,

• obiekty użyteczności publicznej wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego,

d) stanowiska archeologiczne,

e) główne  aleje  miejskie:  ul. Krakowskie  Przedmieście,  ul. Lubartowska,  al. Spółdzielczości  

Pracy,  ul. Królewska,  ul. Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego,  ul. Zamojska,  Al. Racławickie,  

ul. Weteranów,  ul. Sowińskiego,  ul. I. Radziszewskiego,  ul.  Lipowa,  Al.  Zygmuntowskie,  

al. J. Piłsudskiego,  ul.  1-go  Maja,  ul. Dworcowa,  ul.  W.  Kunickiego  i  ul.  Fabryczna,  

ul. Stadionowa, ul. Muzyczna i ul. Głęboka. Należy dążyć do odtworzenia i uzupełnienia alei  

lip  wzdłuż  ulicy  Lipowej  –  przynajmniej  na  odcinku  od  C.  H.  „Plaza  Lublin”  

do ul. G. Narutowicza i dalej – do Drogi Męczenników Majdanka i ul. W. Kunickiego.

9. REJON IX – PÓŁNOCNO-WSCHODNI

1) Kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy  mieszkaniowej  (przeznaczenie  podstawowe),  mieszkaniowo/usługowej 

(przeznaczenie równoważne) realizowane będą funkcje zapewniające obsługę podstawowych 

potrzeb mieszkańców (jako przeznaczenie uzupełniające).

• usługowe, w tym usług: administracji, oświaty, zdrowia, kultury, kultu religijnego, sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce), 

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) osiedle „Ponikwoda” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartałach ulic:

- ul. Walecznych, ul. Wiejska, ul. M. Koryznowej i ul. J. Pankiewicza,

- ul. Walecznych, ul. Ponikwoda, ul. M. Koryznowej i ul. Wiejska,

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          64/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

- ul. Walecznych, ul. Rudnickiej, ul. M. Koryznowej i ul. Ponikwoda,

- ul. Walecznych, ul. Rumiankowa, ul. M. Koryznowej i ul. Rudnicka,

- ul. M. Koryznowej, ul. Rumiankowa, ul. Trześniowska i ul. Niepodległości,

- ul. Trześniowska, ul. Świdnicka, ul. Kasztanowa, ul. Niepodległości,

• tereny usługowe przy ul. Ponikwoda;

b) osiedle „Bazylianówka” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Bazylianówka, ul. Mariackiej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  kwartale  ulic:  ul.  Bazylianówka,  ul.  S.  Węglarza,  

ul. Walecznych i ul. Łubinowa,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy al. Spółdzielczości Pracy,

• tereny usługowe przy ul. ul. S. Węglarza, i ul. Bazylianówka,

• tereny usług oświaty przy ul. Hiacyntowej,

• tereny infrastruktury technicznej przy ul. Storczykowej;

c) osiedle „Wiktoryn - Północ” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy jednorodzinnej w kwartale ulic: al. W. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy,  

ul. Z. Zabłockiej, ul. Bazylianówka, ul. Magnoliowa i ul. Hiacyntowa,

• tereny usługowe przy ul. Hiacyntowej,

• tereny usług oświaty przy ul. Hiacyntowej;

d) osiedle „Rudnik - Północ” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Dożynkowej, ul.  Laurowej, ul. Bluszczowej,  

ul. Daliowej, ul. Narcyzowej, ul. Orzechowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Narcyzowej,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Dożynkowej,  

ul. Goździkowej, ul. Laurowej, ul. Bluszczowej, ul. Narcyzowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Łokuciewskich,  ul.  A.  Kerstena,  

ul. Kosynierów, ul. ,ul. Z. Pelczarskiej, ul.  Goździkowej, ul. Dożynkowej, ul. Jałowcowej,  

ul. Narcyzowej, ul. Pistacjowej i ul. Brzozowej, 

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy al. Spółdzielczości Pracy, ul. Dożynkowej,  

ul. Cz. Zgorzelskiego, ul. Cynamonowej, ul. Daliowej i ul. Sekwojowej,

• tereny  usługowe  przy  al. Spółdzielczości  Pracy,  ul. Narcyzowej,  ul. Orzechowej,  

ul. Nagietkowej, ul. Malwowej, ul. Daliowej,
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• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej  intensywności  w  rejonie  ul.  Kosynierów,  

ul. Goździkowej i ul. Konwaliowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleńce) przy ul. Bluszczowej;

e) osiedle „Rudnik - Południe” (Ponikwoda):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  w  rejonie  ul.  B.  Sekutowicza,  ul.  Cz.  Strzeszewskiego,  

ul. K. Bielskiego,  ul. I. Czumy,  ul.  Z.  Jamrożka,  ul.  T.  Strzemborza,  ul.  Nagietkowej,  

ul. Narcyzowej i ul. Orzechowej,

• tereny  zabudowy wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Nagietkowej,  ul.  Migdałowej  

i ul. Narcyzowej,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Cz.  Strzyżewskiego,  

ul. Jagodowej,  ul.  Cyprysowej,  ul.  Narcyzowej,  ul.  Orzechowej,  ul.  Nasturcjowej  

i ul. Rumiankowej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej  w rejonie  ul.  K.  Bielskiego,  I.  Czumy,  ul.  Z.  Jamrożka,  

ul. Nasturcjowej i ul. Poziomkowej,

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej przy ul. Nasturcjowej,

• tereny usługowe przy al. Spółdzielczości Pracy, ul. Narcyzowej i ul. Orzechowej,

• tereny zieleni o charakterze publicznym (zieleńce) przy ul. S. Węglarza;

f) osiedle „Zygmuntów - Północ” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Orzechowej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  Palmowej  ul.  Orzechowej  

i ul. Dożynkowej,

• tereny infrastruktury technicznej przy ul. Torowej;

g) osiedle „Zygmuntów - Południe” (Ponikwoda):

• tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Orzechowej,

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  jednorodzinnej  w  rejonie  ul. Orzechowej,  

ul. Trześniowskiej i ul. Świdnickiej,

• tereny  zabudowy  jednorodzinnej  w  rejonie  ul.  Trześniowskiej,  ul.  Paprociowej,  

ul. Nasturcjowej,  ul.  Kminkowej,  ul.  Żurawinowej,  ul.  Szarotkowej,  ul.  Wawrzynowej,  

ul. Jeżynowej, ul. Dereniowej

• tereny zabudowy jednorodzinnej / usługowej w rejonie ul. Paprociowej,

• tereny usługowe przy ul. Orzechowej i ul. Trześniowskiej,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Trześniowskiej;

h) osiedle „R.S.M. Motor - os. Niepodległości” (Kalinowszczyzna):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  przy  ul.  I.  Daszyńskiego,  ul.  Niepodległości  

i ul. Krokusowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. I. Daszyńskiego,

• tereny usługowe przy ul. K. Tumidajskiego i ul. Niepodległości,

• tereny usług oświaty przy ul. K. Tumidajskiego,

• tereny obsługi komunikacji samochodowej w rejonie ul. I. Daszyńskiego i ul. Zawilcowej;

i) osiedle „R.S.M. Motor – os. 40-lecia” (Kalinowszczyzna):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  przy  ul.  K.  Tumidajskiego,  ul.  Niepodległości,  

ul. Trześniowskiej i ul. M. Koryznowej,

• tereny zabudowy wielorodzinnej / usługowej przy ul. M. Koryznowej,

• tereny usługowe przy ul. K. Tumidajskiego i ul. Niepodległości,

• tereny usług oświaty przy ul. K. Tumidajskiego;

j) osiedle „Kalinowszczyzna – os. M. Koryznowej):

• tereny  zabudowy  wielorodzinnej  /  usługowej  w  rejonie  ul.  M.  Koryznowej,  

ul. J. Malczewskiego i ul. J. Pankiewicza.

Na terenach usługowych, usług oświaty oraz usług w zieleni dopuszcza się realizację obiektów 

związanych z funkcją mieszkaniową oraz z prowadzeniem działalności gospodarczej (usługowej, 

rzemiosła bądź drobnej wytwórczości).

2) Lokalizowanie  funkcji  usługowych,  w tym usług  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki, 

edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia biznesu,  ogrodu botanicznego /  zoologicznego 

itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, 

gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.):

• tereny usług w zieleni w rejonie ul. Dożynkowej i ul. Malwowej,

• tereny usług oświaty przy al. Spółdzielczości Pracy, ul. Magnoliowej i ul. K. Tumidajskiego,

• usługi sportu i rekreacji przy ul. Torowej,

• tereny  usługowe  przy  al. Spółdzielczości  Pracy,  ul. S.  Węglarza,  ul. Bazylianówka 

i ul. Mariańskiej, al. W. Andersa,

3) Koncentrowanie  funkcji  usługowych  (będących  lokalnymi  ośrodkami  miejsc  pracy,  usług 

i wytwarzania  dóbr  materialnych);  w  ramach  terenów  aktywności  gospodarczej  oraz 

usługowych dopuszcza się  możliwość realizacji  funkcji  z  zakresu infrastruktury technicznej 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

i komunikacyjnej,  zieleni  urządzonej  oraz  funkcji  usługowej  i  mieszkaniowej  w  zakresie 

niezbędnym  dla  potrzeb  prowadzenia  działalności  gospodarczej;  na  terenach  wskazanych 

w obowiązujących  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  możliwa  jest 

realizacja  obiektów  usługowo-handlowych  (w  tym  obiektów  handlowych 

wielkopowierzchniowych):

a) tereny usługowe w rejonie ul. Magnoliowej i ul. Bazylianówka,

b) tereny usługowe w rejonie ul. Orzechowej i planowanego przedłużenia ul. Do Dysa w kierunku 

ul. Turystycznej.

4) Lokalizowanie  elementów  struktury  osadniczej,  w  tym  infrastruktury  technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym (metropolitalnym):

a) tereny  cmentarza  wyznaniowego  (rzymsko-katolickego,  żydowskiego)  przy  ul.  Walecznych,  

(starokatolickiego Mariawitów) przy ul. Mariańskiej,

b) grzebowisko dla zwierząt (cmentarz) przy ul. Torowej (lokalizacja dopuszczona po eksploatacji  

odwiertów Ciecierzyn – 10k i Ciecierzyn - 11k),

c) tereny infrastruktury technicznej: Centralne Laboratorium MPWiK przy ul. Zawilcowej,

d) drogi główne ruchu przyspieszonego: al. Spółdzielczości Pracy, al. W. Andersa, ul. Mełgiewska,

e) drogi główne: planowane przedłużenie ul. Do Dysa w kierunku ul. Turystycznej,

f) drogi  zbiorcze:  ul.  Walecznych,  ul.  T.  Strzembosza,  ul.  Cynamonowa,  ul.  Dożynkowa,  

ul. Orzechowa, ul. M. Koryznowej, ul. S. Węglarza, ul. Nasturcjowa,

g) tereny  obsługi  komunikacji  samochodowej  u  zbiegu  ul.  Trześniowskiej  i  ul.  Torowej,  gdzie  

dopuszcza się realizację zespołu przystanków przesiadkowych wraz z usługami towarzyszącymi,

h) tereny obsługi komunikacji samochodowej przy ul. Torowej.

5) Ochrona  i  kształtowanie  przestrzeni  otwartych  oraz  obszarów  stanowiących  system 

przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem  nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz 

powiązań  ekologicznych  poszczególnych  elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy 

uwzględnieniu potrzeb związanych z ochroną przed powodzią,  deszczami nawalnymi,  suszą, 

niekorzystnymi zmianami klimatycznymi miasta. Wyklucza się możliwość zabudowywania tych 

obszarów  w  sposób  niweczący  przyrodnicze  funkcje  systemu,  dopuszczając  lokalizację 

obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem (sportu i rekreacji, turystyki), ochroną 

funkcji przyrodniczych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

a) tereny zieleni nadrzecznej i łąkowej w dolinie rzecznej Bystrzycy,

b) tereny zieleni o charakterze publicznym w dolinie Bystrzycy i  uchodzących do niej  suchych  

dolinach, w tym Park Zawilcowa, Park Rudnik, Park Ponikwoda,
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

c) tereny  przestrzeni  otwartych  w  Jakubowicach  Murowanych  i  Marianówki  (ul.  Torowa  /  

ul. T. Lipeckiego),

d) tereny  zieleni  urządzonej  związanej  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  

społeczeństwa (w tym ogrody działkowe) w rejonie: ul. Zawilcowej.

6) Ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych  obiektów  o  znaczeniu  kulturowym  (stanowiących  o  historycznej  przeszłości 

i współczesnej tożsamości miasta), w tym:

a) obiekty  i  obszary  zabytkowe  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków,  ze  szczególnym  

uwzględnieniem wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego, tj.:

• zespół podworski (A/722) przy ul. Malwowej / ul/ Dożynkowej,

• cmentarz wyznaniowy (żydowski) (A/983) przy ul. Walecznych,

b) stanowiska archeologiczne,

c) al. Spółdzielczości Pracy w systemie głównych alei miejskich.

Ze  względu  na  brak  opracowania  audytu  krajobrazowego  obecnie  nie  ma  możliwości 

odniesienia się do kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz przeznaczeniu terenów 

wynikających z tego dokumentu.

1.2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, 
W TYM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY

1.2.1. Parametry i wskaźniki urbanistyczne

W  celu  kształtowania  właściwego  zagospodarowania  oraz  użytkowania  terenów,  przyjęto 

następujące,  szacunkowe  parametry  i  wskaźniki  urbanistyczne  dla  poszczególnych  rodzajów 

przeznaczenia terenu, w tym terenów wskazanych pod zainwestowanie (mieszkaniowe, usługowe, 

aktywności gospodarczej, cmentarze) oraz terenów, które powinny być wyłączone z możliwości ich 

zabudowy  -  otwarte  przestrzenie,  zieleni  urządzonej  (w  tym  ogrody  działkowe),  zieleni 

o charakterze publicznym, zieleni nadrzecznej i łąkowej.

Rodzaj przeznaczenia terenu
maksymalna 
intensywność 

zabudowy

maksymalna 
wysokość 
zabudowy

minimalny udział 
procentowy 
powierzchni 

biologicznie czynnej
zabudowa śródmiejska 8,0 25m  - 
zabudowa wielorodzinna:
- do IV kondygnacji
- od IV do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

3,6
6,0
9,5

16 m
30m
55m

20%
40%
50%
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

zabudowa wielorodzinna / usługowa:
- do IV kondygnacji
- od IV do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

3,7
6,5
10,0

20m
32m
55m

30%
30%
35%

zabudowa wielorodzinna / jednorodzinna 
(mieszana) 3,2 13m 20%

zabudowa jednorodzinna:
- wolnostojąca, bliźniacza
- szeregowa

1,0
1,4

12m
12m

20%
25%

zabudowa jednorodzinna / usługowa 1,6 15m 30%
zabudowa jednorodzinna o niskiej 
intensywności 1,0 12m 40%

zabudowa jednorodzinna rezydencjonalna 0,8  9m 50%
zabudowa zagrodowa 1,0 12m 40%
usługowa:
- do VI kondygnacji
- od VI do IX kondygnacji
- powyżej IX kondygnacji

8,0
10,0
12,0

25m
35m
55m

10%
15%
20%

obiektów handlowych 
wielkopowierzchniowych 6,0 35m 5%

usług sportu i rekreacji / turystyki:
- Arena Lublin
- Tor Lublin
- hale sportowe
- inne

0,6
1,0
1,4
1,0

30m
15m
25m
18m

15%
30%
20%
20%

usług oświaty / nauki:
- szkoły
- uczelnie wyższe

3,2
6,0

20m
35m

30%
5%

usługi w zieleni:
- Targi Lublin
- d. zespoły pałacowo-parkowe
- inne

3,0
nie określa się

1,2

20m
nie określa się

20m

30%
nie określa się

40%
zieleni z pojedynczymi obiektami 
usługowymi 1,0 16m 70%

aktywności gospodarczej:
przemysłowe, składy, magazyny / usługowe 4,5 nie określa się 10%

aktywności gospodarczej: przemysłowe, 
składy, magazyny 4,0 nie określa się 10%

cmentarze / grzebowisko (cmentarz dla 
zwierząt) nie określa się 25m 15%

zieleni urządzonej (w tym ogrody 
działkowe) - - 85%
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przestrzenie otwarte - - 90%
zieleni o charakterze publicznym - - 80%
zieleni nadrzecznej i łąkowej - - 90%
pozostałe tereny nie określa się

Wskaźniki  odnoszące  się  do  wysokości  zabudowy  nie  obejmują  dominant,  czy  akcentów 

architektonicznych i urbanistycznych wynikających z kompozycji przestrzeni ustalanej w planach 

miejscowych.

Na  terenach  już  zurbanizowanych  bądź  podlegających  temu  procesowi  dopuszcza  się 

zachowanie  wskaźników  i  parametrów  urbanistycznych  odpowiadających  istniejącemu 

zainwestowaniu  oraz  wynikających  z  ustaleń  miejscowych  planów  zagospodarowania 

przestrzennego i  wydanych decyzji  administracyjnych.  Uzupełnieniem kierunków i  wskaźników 

dotyczących  zagospodarowania  terenów  jest załącznik  nr 15  –  podstawowe  zasady  ochrony 

i kształtowania sylwety miasta.

Mając  na  uwadze  kształtowanie  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  miasta  w  oparciu 

o rozwój funkcji miastotwórczych (w rejonach wskazanych na zał. nr 13 w części Kierunki) oraz 

strukturalnych  jednostek  osadniczych  (mieszkaniowych),  przewiduje  się  tworzenie 

zorganizowanych  układów  zabudowy  mieszkaniowej  wraz  z  programem  usług  podstawowych 

(w tym  z  zakresu  wypoczynku)  oraz  infrastruktury  technicznej  i  komunikacyjnej,  położonych 

w bliskim otoczeniu  zieleni  urządzonej,  lasów bądź przestrzeni  otwartych.  Szacuje się,  że  przy 

zakładanej  w  Kierunkach  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej,  wskaźnik  zieleni  normatywnej 

(parki,  skwery,  zieleńce,  ogrody działkowe,  cmentarze)  osiągnie wartość ok.  48m2 /mieszkańca, 

co stanowi niemalże 2-krotny wzrost udziału zieleni znajdującej w bliskiej odległości od miejsca 

zamieszkania przypadającej na 1 mieszkańca Lublina, w stosunku do szacowanego obecnie stanu 

istniejącego,  tj.  ok. 26 m2 /mieszkańca.  Oprócz  tego,  wskaźnik  zieleni  ogółem  (tj.  zieleń 

normatywna,  lasy,  parki  leśne,  zieleń  łąkowa  i  nadrzeczna,  przestrzenie  otwarte  –  rolnicze, 

wypoczynkowe, nieużytki, nieurządzone) przypadający na prognozowaną liczbę ludności wyniesie 

średnio ok. 142 m2 /mieszkańca.

W związku z „naturalną” potrzebą zapewnienia prawidłowego kształtowania i funkcjonowania: 

(1) infrastruktury  społecznej  z  zakresu  usług  edukacyjnych  i  opiekuńczo-wychowawczych; 

(2) ogólnodostępnych  terenów  zieleni,  wypoczynku  i  sportu  (w  tym  zieleni  osiedlowej); 

(3) optymalnych  relacji  intensywności,  powierzchni  zabudowanej  a  powierzchnią  zieleni, 

na potrzeby  niniejszego  dokumentu  polityki  przestrzennej  określono  wskaźniki  i  standardy 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

urbanistyczne  zalecane do  stosowania  przy  opracowywaniu  miejscowych  planów 

zagospodarowania  przestrzennego  następujących  wskaźników  i  standardów  urbanistycznych  – 

w odniesieniu  do  projektu  Krajowych  Przepisów  Urbanistycznych  oraz  propozycji  wg 

G. Dąbrowskiej – Milewskiej (2010):

1) infrastruktury społecznej z zakresu usług edukacyjnych  i opiekuńczo-wychowawczych:

Rodzaj
jednostki 

oświatowej

Zasięg dojścia Zasięg dojazdu Powierzchnia działki

Czas
(min.)

Odległość
(m)

Czas
(min.)

Odległość
(m)

Minimalna 
powierzchnia 

(mkw.)

Powierzchnia terenu 
(mkw.) /1 mieszkańca

żłobki 10 500 10 5000 3000 0,15 mkw. / 1 mieszk.

przedszkola 10 500 10 5000 4000 0,9 mkw. / 1 mieszk.

szkoły 
podstawowe
gimnazja

20 1000 20 10000 15000 1,5 mkw. / 1 mieszk.

2) ogólnodostępnych terenów zieleni, wypoczynku i sportu (w tym zieleni osiedlowej):

Rodzaj
zagospodarowania

Program 
funkcjonalny

Minimalna 
powierzchnia 

(mkw.)

Powierzchnia 
terenu (mkw.) /
1 mieszkańca

Maksymalny
promień 

dojścia (m)

Zieleń przydomowa

Ogrody oraz place 
zabaw 

(powyżej 50 
mieszkań)

250 5,0 mkw. / 1 
mieszkańca

100
Zieleń osiedlowa 25% pow. działki

budowlanej

8,0 mkw. / 1 
mieszkańca
4,0 mkw. / 1 
mieszkańca

(w zabudowie 
śródmiejskiej)

Podstawowe
ogólnodostępne 
tereny  wypoczynku 
i sportu

Park osiedlowy

20000

4,0 mkw. / 1 
mieszkańca

500Urządzenia 
sportowo-

rekreacyjne (do 
gier zespołowych)

1,5 mkw. / 1 
mieszkańca

Ponadpodstawowe 
tereny  wypoczynku 
i sportu

Park miejski 20000 4,0 mkw. / 1 
mieszkańca

1000Ośrodki sportu i 
rekreacji

(pływalnia, hala 
sportowa, itp.)

20000 2,5 mkw. / 1 
mieszkańca
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1.2.2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

Kształtowanie  zagospodarowania  i  użytkowania  terenu  powinno  wynikać  z  analiz 

uwarunkowań dla danego miejsca (kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych, kompozycyjno - 

estetycznych,  ekonomicznych).  Za  generalne,  podstawowe  wytyczne  dla  planów  miejscowych 

należy uznać przedstawione poniżej kierunki zagospodarowania i użytkowania terenu.

Element struktury funkcjonalno-
przestrzennej

Kierunek w sposobie zagospodarowania
i użytkowania terenu

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Ekologiczny System Obszarów 
Chronionych

zachowanie przyrodniczego charakteru i istniejących form 
ukształtowania terenu, zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozdz. 2.1.1 Studium (Kierunki)

lasy ochronne

zachowanie i użytkowanie gruntów leśnych dla potrzeb 
gospodarki leśnej, obronności i bezpieczeństwa kraju oraz 
ograniczeń wynikających z pełnionych funkcji ochronnych, 
zgodnie z przepisami prawa – Rozdz. 9 Studium (Kierunki)

tereny o spadkach powyżej 15% ochrona przed zagrożeniem erozją wodną – tereny wyłączone 
z zabudowy

doliny rzeczne, suche doliny
ochrona procesów ekologicznych poprzez zachowanie terenów 
przed intensywną zabudową, zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozdz. 2.6 Studium (Kierunki)

formy ochrony przyrody:
(istniejące / projektowane)

zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie 
zasobów, tworów i składników przyrody w oparciu o wymagania 
wynikające z potrzeb ich ochrony, zgodnie z przepisami prawa – 
Rozdz. 2.1.2 - 4 Studium (Kierunki)

ogród botaniczny / zoologiczny

zapewnienie prawidłowej działalności i rozwoju, w tym w 
zakresie ochrony ex situ i in situ roślin, zwierząt i grzybów 
zagrożonych wyginięciem, zgodnie z przepisami prawa – 
Rozdz. 2.1.4 Studium (Kierunki)

Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
(GZWP Nr 406 – Niecka Lubelska)

ochrona zasobów wód podziemnych zbiornika GZWP 406 na 
terenie miasta w oparciu o ograniczenia wskazane w Rozdz. 
2.1.3 Studium (Kierunki)

poziom wód gruntowych na głębokości 
2 m p.p.t.

ograniczenie w posadawianiu obiektów budowlanych ze 
względu na niekorzystne warunki hydrogeologiczne – obszar 
narażony na możliwość wystąpienia podtopień

obszar / teren górniczy (odwierty)

zachowanie stref wolnych od zabudowy związanych 
z lokalizacją i eksploatacją otworów wiertniczych na obszarze 
udokumentowanego złoża surowców mineralnych, wynikających 
z przepisów prawa – Rozdz. 4.4 Studium (Kierunki)

strefa 30 metrów od ściany lasu
zachowanie możliwości ekologicznego funkcjonowania lasu 
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego – teren wyłączony 
z nowej zabudowy

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          73/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.
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ŚRODOWISKO KULTUROWE

Pomnik Historii "Lublin –  historyczny 
zespół architektoniczno - urbanistyczny"

zachowanie zespołu urbanistyczno-architektonicznego 
nierozerwalnie związanego z wieloma wydarzeniami w historii 
Państwa Polskiego, zgodnie z przepisami prawa – o których 
mowa w Rozdz. 3.3.1 Studium (Kierunki)

Pomnik Zagłady na Majdanku wraz ze 
strefą ochronną

ochrona byłego hitlerowskiego obozu zagłady i jego stref 
ochronnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
lokalizacji obiektów budowlanych oraz wywłaszczeń, 
wynikająca z przepisów prawa – Rozdz. 12 Studium (Kierunki)

Lubelski Park Kulturowy 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 
budowlanej i osadniczej, wynikająca z przepisów prawa – 
Rozdz. 3.4 Studium (Kierunki)

obiekty / obszary wpisane do Rejestru 
Zabytków Województwa Lubelskiego
(ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków)

wynikająca z przepisów prawa ochrona obiektów / obszarów 
zabytkowych w oparciu o wytyczne konserwatorskie,  – Rozdz. 
3.3.3 Studium (Kierunki)

obiekty / obszary ujęte w Gminnej 
Ewidencji Zabytków (nie będące 
w Rejestrze Zabytków Województwa 
Lubelskiego)

ochrona obiektów / obszarów zabytkowych w oparciu o zapisy 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
(ochrona planistyczna) – Rozdz. 3.3.4 Studium (Kierunki)

stanowiska archeologiczne
wynikająca z przepisów prawa ochrona zabytków 
archeologicznych w oparciu o wytyczne konserwatorskie, – 
Rozdz. 3.3.4 Studium (Kierunki)

obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa 
Europejskiego

zachowanie i eksponowanie obiektów posiadających 
symboliczne znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego 
Europy – Rozdz. 3.3.2 Studium (Kierunki)

park etnograficzny (skansen) ochrona dziedzictwa materialnego środowiska kulturowego, 
odwzorowującego historyczne formy osadnicze wsi i miasteczek

strefa ochrony widoków (SOW) ochrona ekspozycji widokowej obszaru Starego Miasta  – Rozdz. 
3.3.5 Studium (Kierunki)

krajobrazy priorytetowe wynikająca z przepisów prawa ochrona i kształtowanie 
krajobrazu, w tym form architektonicznych zabudowy

STRUKTURA TERENU (OSADNICTWO, KOMUNIKACJA)

strefy ochrony sanitarnej cmentarza ochrona prawna przed możliwością wywierania szkodliwego 
wpływu cmentarza na otoczenie – Rozdz. 4.5 Studium 
(Kierunki)

tereny kolejowe (linie kolejowe)
ograniczenia dotyczące sytuowania budowli, budynków, drzew 
i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych – Rozdz. 4.1.5 
Studium (Kierunki)

powierzchnie ograniczające wysokość 
zabudowy i obiektów naturalnych w 
rejonie lotniska

ograniczenia dotyczące wysokości zabudowy i obiektów 
naturalnych w rejonie lotniska oraz ze względu na źródło 
żerowania ptaków, wynikające z przepisów prawa – Rozdz. 4.1.4 
Studium (Kierunki)
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ujęcia wody ograniczenia wynikające z ochrony ujęć wód podziemnych, 
o których mowa w Rozdz. 2.1.3 Studium (Kierunki)

linie napowietrzne wysokiego napięcia 
wraz ze strefami uciążliwości

ograniczenia wynikające z warunków funkcjonowania 
napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, 
o których mowa w Rozdz. 4.2.5 Studium (Kierunki)

odnawialne źródła energii (OZE)
ograniczenia w lokalizacji obiektów OZE w zakresie 
uniemożliwiającym wywieranie negatywnego wpływu na 
środowisko – Rozdz. 4.6 Studium (Kierunki)

gazociągi wysokoprężne
ograniczenia wynikające z warunków funkcjonowania 
gazociągów wysokoprężnych wraz ze strefą kontrolowaną, 
o których mowa w Rozdz. 4.2.3 Studium (Kierunki)

obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią

ograniczenia związane z ochroną przed powodzią, wynikające z 
przepisów prawa – Rozdz. 10 Studium (Kierunki)

obszary narażone na zalanie w 
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
wału przeciwpowodziowego

ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony przed powodzią – 
tereny wyłączone z zabudowy

zasięg fali awaryjnej obszary zagrożone zalaniem w wyniku awarii zapory czołowej 
zbiornika Zalewu Zemborzyckiego

tereny zamknięte i ich strefy ochronne ograniczenia wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
państwa – Rozdz. 14 Studium (Kierunki)

1.2.3. Tereny wyłączone z zabudowy

Jako tereny wyłączone z zabudowy (bądź o znacznie ograniczonej możliwości zabudowywania) 

należy  traktować  tereny  położone  wewnątrz  Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych, 

wspomagane  wskazanymi  na  rysunku  Studium  przestrzeniami  otwartymi.  Tereny  te 

predestynowane  są  do  pełnienia  funkcji  przyrodniczych  i  takie  funkcje  powinny  być  tu 

wzmacniane.  Ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych  jest  uproszczonym  modelem 

funkcjonowania środowiska i przyrody w skali miasta, który ma zapewnić planistyczną ochronę 

obszarów decydujących w najwyższym stopniu o warunkach zamieszkiwania w Lublinie.

Podstawą  prawidłowego  funkcjonowania  systemu  ekologicznego  miasta  jest  jego  drożność 

przestrzenna oraz niezakłócone powiązanie go z terenami otwartymi poza miastem. Pozwala to na 

swobodną,  międzystrefową  wymianę  ekologiczną  oraz  gwarantuje  ochronę  różnorodności 

siedliskowej i gatunkowej, ochronę ekosystemów wodnych, rzecznych, łąkowych i innych. Jednym 

z kluczowych  elementów  ESOCH  są  doliny  rzeczne  i  suche  doliny  -  bez  ich  prawidłowego, 

przyrodniczego funkcjonowania następuje degradacja pozostałych elementów ESOCH, a co za tym 

idzie - spadek jakości przestrzeni i warunków zdrowotnych zamieszkiwania.

Zabudowywanie przestrzeni pełniących w mieście rolę przyrodniczą m.in. zaburza obieg wody, 
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przyczyniając  się  do  przeciążenia  kanalizacji  miejskiej  i  wzrostu  zagrożeń  tzw.  powodziami 

miejskimi,  zwiększa  wrażliwość  na  ekstrema  pogodowe  wzmacniając  efekt  tzw.  wysp  ciepła. 

Ekosystemy  miejskie  utrzymywane  jako  niezabudowane  tereny  zielone  mają  najniższe  średnie 

temperatury w strukturze miast i obniżają temperaturę wokół nich, co oprócz oczywistych walorów 

klimatycznych (zdrowotnych) przedkłada się na ograniczenie zużycia energii (np. na klimatyzację). 

Ograniczenie  zabudowy  w  ESOCH  i  wspomagających  ESOCH  obszarach  otwartych  oznacza 

obniżenie  strat  związanych  z  powodziami,  czy  podtopieniami.  Zawężanie,  zabudowywanie, 

przerywanie ciągłości  ESOCH przedkłada się  nie  tylko na pogorszenie warunków zdrowotnych 

zamieszkiwania, ale również na kształtowanie negatywnego wizerunku miasta i zmniejszenie jego 

konkurencyjności. Obniżanie konkurencyjności to zmniejszająca się ilość mieszkańców, a co za tym 

idzie zmniejszenie wpływów do kasy miasta, czyli jego ubożenie i obniżenie możliwości naprawy 

istniejącego stanu.

2. OBSZARY  ORAZ  ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  JEGO  ZASOBÓW,  OCHRONY 
PRZYRODY, KRAJOBRAZU, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK

Należy chronić wszystkie walory środowiska przyrodniczego, w hierarchii ich wagi w systemie 

przyrodniczym obszaru,  starając się je odpowiednio wykorzystać - w granicach dopuszczalnych 

ekologicznie - dla rozwoju miasta. W granicach miasta wyklucza się lokalizowanie obiektów, bądź 

stosowanie rozwiązań powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska.

2.1. Zasady  służące  wzmacnianiu  i  ochronie  Ekologicznego  Systemu  Obszarów 
Chronionych Miasta, zasady zagospodarowania obszarów objętych ochroną prawną oraz 
obszarów wyznaczonych do objęcia ochroną

Podstawowym  celem  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów  oraz  przyrody  jest  nie  tylko 

zabezpieczenie  i  zachowanie  ich  dotychczasowego  stanu  ale  wzmocnienie  przy  równoczesnym 

rozwoju  miasta,  co  skutkować  powinno  podniesieniem jakości,  w tym warunków zdrowotnych 

życia  mieszkańców  i  zwiększeniem  jego  atrakcyjności  dla  przybyszów  z  zewnątrz.  Polityka 

przestrzenna w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody obejmuje:

1. utrzymanie i sukcesywne wzmacnianie różnorodności biologicznej;

2. zabezpieczenie terenów wartościowych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym;

3. zachowanie  i  wzmacnianie  ciągłości  wszystkich  elementów  systemu  przyrodniczego  miasta 

(Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych);

4. ochronę wód podziemnych;

5. ochronę wód powierzchniowych i poprawę ich jakości, w tym także poprzez renaturyzację koryt 

rzecznych;

6. zapobieganie  osuszaniu/  zanikaniu  źródeł,  zbiorników wodnych,  obszarów podmokłych  oraz 
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przeciwdziałanie obniżaniu poziomu wód gruntowych;

7. poprawę jakości powietrza i klimatu akustycznego;

8. kształtowanie korzystnych warunków topoklimatycznych i aerosanitarnych;

9. ochronę obszarów występowania złóż poprzez racjonalne ich zagospodarowanie;

10.ochronę istniejących lasów i zadrzewień oraz zwiększanie ich potencjału biologicznego (w tym 

również poprzez zwiększanie ich powierzchni);

11.rekultywację terenów zdegradowanych;

12.rewaloryzację  biologiczną  uznanych  za  zdegradowane  odcinków dolin  rzecznych  Bystrzycy, 

Czerniejówki i Czechówki m.in. poprzez ich renaturalizację;

13. zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej oraz ich ochronę przed przekształcaniem na 

inne cele (w tym np. na miejsca parkingowe);

14. realizację  nowych  terenów zieleni  w  miejscach  wymagających  wzmocnienia  Ekologicznego 

Systemu Obszarów Chronionych oraz jako enklaw zieleni w terenach o innym przeznaczeniu, 

w tym w szczególności w terenach mieszkaniowych.

Polityka  ta  będzie  realizowana  poprzez  wykluczenie  z  zainwestowania  miejskiego  i  ochronę 

obszarów  oraz  obiektów  istotnych  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  i  przyrody,  w  tym 

systemu  przyrodniczego  miasta  (ESOCH)  oraz  określenie  takich  standardów  zabudowy,  które 

wykluczą  niekorzystne  przekształcenia  i  doprowadzą  do  eliminacji  zagrożeń  już  istniejących. 

Konieczne jest efektywne rozbudowywanie i wzmacnianie struktury ekologicznej miasta w stopniu 

przynajmniej takim samym, jak proces narastania terenów inwestycyjnych. W planach miejscowych 

tereny zielone położone poza ESOCH należy sukcesywnie włączać do Systemu, dążąc jednocześnie 

do budowania i wzmacniania powiązań między nimi. 

2.1.1. Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH)

W granicach administracyjnych Miasta  Lublin wyznacza się  Ekologiczny System Obszarów 

Chronionych  stanowiący  system  przyrodniczy  miasta  powiązany  z  regionalnym  system 

przyrodniczym, składający się z  korytarzy i  sięgaczy ekologicznych oraz obszarów węzłowych, 

a także węzłów ekologicznych, obejmujący (w całości lub w części):

– doliny  rzeczne  (Bystrzycy,  Czerniejówki,  Czechówki,  Nędznicy  i  Cieku  spod  Konopnicy), 

suche doliny i wąwozy,

– obszary prawnie chronione istniejące i projektowane, w tym: rezerwaty, Obszary Chronionego 

Krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

– lasy (w tym lasy ochronne), park leśny i inne zadrzewienia,
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– tereny zieleni urządzonej w tym: parki, ogrody, skwery, zieleńce, ogrody tematyczne, miejsca 

pamięci, wybrane ogrody działkowe, cmentarze, większe skupiska zieleni osiedlowej,

– tereny wartościowej zieleni nieurządzonej, służącej utrzymaniu puli genetycznej i wzmacnianiu 

różnorodności biologicznej,

– tereny wód otwartych,

– tereny  otwarte  wykorzystywane  rolniczo,  ogrodniczo,  bądź  nieużytki  służące  wzmocnieniu 

przyrodniczemu oraz prawidłowemu przewietrzaniu przestrzeni miasta.

Zasady zagospodarowania terenów położonych w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów 

Chronionych  winny  być  bezwzględnie  podporządkowane  przede  wszystkim  ochronie  wartości 

przyrodniczych  i  każdorazowo  szczegółowo  określane  w  planach  miejscowych,  a  także 

w decyzjach o warunkach zabudowy (zasada zachowania spójności polityki przestrzennej miasta). 

Studium  wyznacza  ogólne,  podstawowe  zasady  dotyczące  Ekologicznego  Systemu  Obszarów 

Chronionych (w razie  potrzeby -  do uzupełnienia  i  uszczegółowienia w planach miejscowych), 

zgodne z wytycznymi Planu Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, do których należą:

• zakazy: 

◦ lokalizacji zabudowy kubaturowej w sposób niweczący przyrodnicze funkcje systemu;

◦ przekształcania rzeźby terenu w tym tworzenia nasypów ziemnych oraz zasypywania dolin 

rzecznych, suchych dolin i wąwozów;

◦ składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, lokalizacji wylewisk 

gnojownicy i nieczystości oraz grzebowisk (cmentarzy) zwierząt;

◦ eksploatacji surowców mineralnych za wyjątkiem terenów, dla których już udzielono koncesji; 

• nakazy: 

◦ likwidacji obiektów destrukcyjnych; 

◦ poszerzania (lub wykonywania) przepustów w przecinających korytarze ekologiczne nasypach 

drogowych i kolejowych;

• dopuszczenia:

◦ zachowania istniejącej zabudowy, w tym w szczególności zabudowy zabytkowej;

◦ realizacji  obiektów  budowlanych  związanych  z  ochroną  przeciwpowodziową  i  gospodarką 

wodną, w tym urządzeń wodnych;

◦ realizacji  obiektów  budowlanych  związanych  z  rekreacją  i  turystyką,  zgodnie  z  zasadami 

określonymi poniżej oraz usług, w tym usług kultury,  oświaty i innych funkcji wskazanych 

w Studium;
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◦ realizacji mikroinstalacji oraz małych instalacji (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o  odnawialnych  źródłach  energii),  w  szczególności:  paneli  fotowoltaicznych,  solarnych 

kolektorów  termicznych,  małych  elektrowni  wodnych,  mikroturbin  wiatrowych  i  układów 

hybrydowych, przy zachowaniu priorytetu ochrony środowiska i krajobrazu;

◦ realizacji niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i komunikacji (dróg), w sposób 

pozwalający zachować ciągłość systemu i jak najmniej inwazyjny dla środowiska i krajobrazu 

np. prowadzenie dróg po estakadach;

• zalecenia: 

◦ kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych (łąk, zadrzewień);

◦ restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych;

◦ zwiększania powierzchni istniejących kompleksów leśnych o grunty nieprzydatne do produkcji 

rolnej, nieużytki i tereny zrekultywowane oraz przeznaczone do rekultywacji.

W ramach ESOCH w zależności od lokalnych uwarunkowań dopuszcza się realizację terenów i 

obiektów  rekreacyjnych,  przy  zachowaniu  podstawowego  priorytetu  dla  funkcji  przyrodniczej. 

Lokalizacja  terenów  i  obiektów  rekreacyjnych  wymaga  szczegółowych  ustaleń  w planach 

miejscowych i może obejmować w szczególności:

– lokalizacje  terenowych urządzeń sportowych i  turystycznych wraz  z  niezbędnym zapleczem 

technicznym i sanitarnym (np.:  boiska sportowe, tory do uprawiania sportów wyczynowych, 

ścieżki sportowo-rekreacyjne),

– place zabaw i inne urządzenia rekreacyjne,

– obiekty małej architektury,

– pawilony  parkowe  z  funkcjami  kulturalnymi,  gastronomicznymi  i  innymi  będącymi 

komplementarnymi w stosunku do funkcji parkowej i rekreacyjnej,

– ciągi piesze i rowerowe.

Wskazane  jest  równomierne  rozłożenie  obciążenia  terenów  rekreacyjnych  wrażliwych 

przyrodniczo i zapewnienie ich dostępności poprzez system ciągów pieszych i rowerowych.

Ekologiczny System Obszarów Chronionych uzupełniają i wzmacniają pozostałe tereny zielone 

w tym w szczególności tereny otwarte oraz: ogrody, cmentarze, miejsca pamięci, zieleń osiedlowa i 

przydomowa, zieleń przyuliczna i izolacyjna oraz inne, mniejsze skupiska zieleni w tym pomniki 

przyrody.  Zgodnie  z  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego 

cyt.: ,,trwałość i należyte pełnienie funkcji przez system przyrodniczy (ESOCH) uzależnione jest od  

zapewnienia przestrzennych związków z terenami otwartymi i leśnymi, położonymi w bezpośrednim 
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sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych."  (zał. nr 1: Ekologiczny System Obszarów Chronionych 

Miasta).

2.1.2. Obszary i obiekty o ustanowionej ochronie prawnej

Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów obowiązujących ustaw m.in. ustawy z dnia 

16  kwietnia  2004 r.  o  ochronie  przyrody,  ustawy z  dnia  9  czerwca  2011 r.  prawo geologiczne 

i górnicze, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne występujące na terenie 

Lublina, to:

• Rezerwat przyrody „Stasin";

• Obszary chronionego krajobrazu:

◦ Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu;

◦ Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”;

• Obszar Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicka” (PLH 060096);

• Pomniki przyrody:

◦ dąb szypułkowy, ul. Lipowa (cmentarz);

◦ dąb szypułkowy, Stary Gaj (nadleśnictwo Świdnik);

◦ szakłak pospolity, ul. Bernardyńska 14a – 2 drzewa; 

◦ miłorząb chiński, ul. Lipowa – 3 drzewa;

◦ jesion wyniosły, ul. Pliszczyńska 14;

◦ dąb szypułkowy, Plac Litewski – 2 drzewa;

◦  dąb szypułkowy, ul. Sławinkowska 57 – 2 drzewa;

◦ dąb szypułkowy, ul. Sławinkowska 124;

◦ miłorząb japoński, ul. Abramowicka (Zabytkowy zespół dworsko - parkowy w 

Abramowicach); 

◦ dąb szypułkowy, ul. Bieszczadzka – 27 drzew; 

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 2A;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 118, część parku „Węglin”;

◦ topola biała, Park Saski;

◦ lipa drobnolistna, ul. Biernackiego 9;

◦ miłorząb chiński, ul. Trześniowska 42;

◦ jesion wyniosły, ul. Trześniowska 42;
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◦ lipa drobnolistna, ul. Trześniowska 42 – 10 drzew;

◦ kasztanowiec zwyczajny, ul. Staszica 16;

◦ buk zwyczajny, al. Kraśnicka 2B - 5 drzew;

◦ lipa drobnolistna, topola, kasztanowiec (teren ośrodka wypoczynkowego „Marina” nad 

Zalewem Zemborzyckim) – 50 drzew;

◦ dąb bezszypułkowy, ul. Ewangelicka;

◦ lipa drobnolistna, ul. Ewangelicka;

◦ kasztanowiec zwyczajny, ul. Ewangelicka;

◦ dąb szypułkowy, ul. Chmielna 1;

◦ lipa drobnolistna, ul. Sławinkowska 3 (Ogród Botaniczny) – 2 drzewa;

◦ topola holenderska, ul. Chrobrego 2;

◦ topola czarna, ul. J. Kasprowicza; 

◦ klon srebrzysty, ul. M. Kopernika;

◦ lipa szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 11;

◦ lipa szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 10; 

◦ lipa szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 4;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 2;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 2;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 2;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 2A;

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 4; 

◦ dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 4;

◦ wierzba biała, Błonia zamkowe;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ klon zwyczajny, al. Warszawska 107;

◦ klon zwyczajny, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;
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◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ lipa drobnolistna, al. Warszawska 107;

◦ topola czarna, ul. Łopacińskiego 3;

◦ topola czarna, ul. Lwowska 22;

◦ dąb szypułkowy, ul. Szmaragdowa 36;

◦ topola czarna, ul. Spadochroniarzy 9;

◦ topola holenderska, ul. Bazylianówka 8;

◦ kasztanowce zwyczajne, ul. Solarza - 48 drzew;

◦ dąb szypułkowy,  ul. Onyksowa 21;

◦ lipa drobnolistna, ul. Mieczysława Romanowskiego 58;

◦ lipa drobnolistna, ul. Mieczysława Romanowskiego 58;

◦ klon pospolity, ul. Mieczysława Romanowskiego 56.

• Obszar  Ogrodu  Botanicznego  UMCS,  gdzie znajdują  się  gatunki  roślin  zagrożonych 

wyginięciem i chronionych (ochrona: in situ, ex situ);

• Obszary udokumentowanych złóż kopalin:

◦ złoże ropy naftowej „Świdnik”,

◦ złoże gazu ziemnego - pola Ciecierzyn-1 i część pola Ciecierzyn-2;

• Obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

• Obszary lasów, w tym lasy ochronne.

2.1.3. Obszary wskazane do objęcia ochroną prawną

Przekształcenia  zasobów  środowiska  przyrodniczego  i  krajobrazowego  miasta  które  miały 

miejsce  (i  nadal  zachodzą)  należy  ocenić  jako  bardzo  niekorzystne  dla  jakości  warunków 

zdrowotnych zamieszkiwania. Nadmierna ekspansja zabudowy w tereny otwarte, zabudowywanie 

oraz degradacja obszarów najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo dla miasta, niekorzystne 

przekształcenia terenu w tym zasypywanie dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów, przerywanie 

ciągłości  systemu przyrodniczego  itp.  to  działania  często  niezgodne  z  obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2000 r.), niemniej jednak nie zawsze 

zależne od miasta, a jednocześnie często prawnie możliwe w drodze decyzji administracyjnych.

W związku  z  powyższym zasadnym i  celowym jest  wyznaczenie  obszarów wskazanych  do 

ochrony prawnej, która powinna być możliwie szybko usankcjonowana (w zależności od potrzeb 
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zarówno w,  jak i  poza  zapisami  planów miejscowych).  Poniżej  wskazano wybrane  obszary do 

objęcia ochroną prawną, jednak nie należy odczytywać ich jako listy zamkniętej - nowe obszary 

(i obiekty)  wskazane  do  objęcia  ochroną  prawną  mogą  się  pojawić  w  planach  miejscowych  - 

w wyniku analizy stanu środowiska przyrodniczego dla danego obszaru opracowania.

• Projektowane użytki ekologiczne:

◦ „Derkaczowe Łąki" - obszar łąk i zadrzewień w dolinie Bystrzycy położonych po wschodniej 

stronie  wiaduktu  przystanku  kolejowego  „Lublin  Zadębie”,  pełniący  funkcję  otuliny  dla 

obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka";

◦ „Zadębie” –  lessowe  zbocze  wąwozu  u  wylotu  ul.  Jarmarcznej  do  ul.  Zadębie,  siedlisko 

występowania rzadkich roślin.

• Projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

◦ „Górki Czechowskie” – zespół obejmujący obszar wzniesień oraz suchych dolin, ciągnących  

się w kierunku doliny Czechówki, pełniącego funkcję lokalnego korytarza ekologicznego;

◦ „Dolina Cieku spod Konopnicy” – zespół obejmujący obszar doliny Cieku spod Konopnicy 

wraz z jego lessowymi zboczami, pełniącego rolę lokalnego korytarza ekologicznego wraz 

z sąsiadującymi suchymi dolinami;

◦ „Wąwóz Węglinek” - zespół obejmujący system dolinno-wąwozowy w rejonie ul. Węglinek, 

charakterystyczny dla obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej;

◦ „Dolina Środkowej Czechówki”  – zespół obejmujący obszar doliny Czechówki wraz z jej 

zboczami i uchodzącymi do niej suchymi dolinami od granicy miasta do al. Solidarności;

◦ „Dolina Jakubowicka” – zespół obejmujący obszar suchej doliny ciągnącej się od terenów 

kolejowych w Rudniku w kierunku doliny Bystrzycy, w skład którego wchodzi zabytkowy 

zespół  pałacowo –  parkowy w Jakubowicach Murowanych.  W obszarze  występują  cenne 

zbiorowiska roślin i zwierząt, w tym roślinności kserotermicznej (na południowych zboczach 

doliny);

◦ „Dolina  Trześniowska” –  zespół  obejmujący obszar  suchej  doliny w Trześniowie  o  dość 

urozmaiconej  rzeźbie  terenu,  ciągnącej  się  w  kierunku  doliny  Bystrzycy  położonej 

w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo;

◦ „Jakubowice  Murowane” –  zespół  obejmujący  obszar  użytkowanej  rolniczo  równiny 

lessowej,  położonej  pomiędzy  obwodnicą  Lublina  a  doliną  rzeki  Bystrzycy  o  dość 

urozmaiconym ukształtowaniu;

◦ „Majdan  Wrotkowski” –  obejmujący  fragment  doliny  rzeki  Bystrzycy  od  mostu 
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(ul. Żeglarska)  do  wiaduktu  kolejowego,  pomiędzy  ulicami:  Janowską,  Romera  i 

Nałkowskich. Fragment ten uległ częściowej naturalizacji w wyniku zaprzestania rolniczego 

użytkowania łąk - obecnie występuje tu wiele cennych gatunków roślin i zwierząt;

◦ „Łysaków”  –  zespół  obejmujący  obszar  równiny  lessowej  położonej  u  zbiegu  doliny 

Bystrzycy  i  Ciemięgi  o  dość  urozmaiconym  ukształtowaniu  (suche  dolinki,  zagłębienia, 

skarpy);

◦ „Skarpa Jakubowicka” – obszar obejmujący stromą skarpę doliny Bystrzycy. Występują tu  

chronione i rzadkie gatunki roślin kserotermicznych. Obecnie teren ten jest częściowo objęty  

ochroną w ramach Obszaru Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicka”;

◦ „Meandry  Bystrzycy” –  zespół  obejmujący  obszar  doliny  rzeki  Bystrzycy  przy 

ul. Nadbystrzyckiej,  poniżej  mostu  na  Bystrzycy  (ul.  Krochmalna),  gdzie  występują 

zachowane zakola (meandry)  rzeczne, porośnięte roślinnością o charakterze łęgowym;

◦ „Uroczysko  Krężnickie”  –  zespół  obejmujący  obszar  miasta  położony  pomiędzy  rzeką 

Bystrzycą  a  Nędznicą  (Krężniczanką)  wraz  z  fragmentami  ich  dolin,  gdzie  występują 

w bliskiej odległości: zastoiska wodne, starorzecza, meandry oraz wzniesienia wydmowe, co 

ma wpływ na zróżnicowanie pod względem siedliskowym (olsy, łęgi, łąki, płaty wrzosowisk, 

jałowczysk  i  boru  chrobotkowego)  oraz  występowanie  wielu  gatunków  zwierząt  - 

poliekosystemowy węzeł ekologiczny.

• Projektowane pomniki przyrody:

Zgodnie z literą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są 

pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości 

przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się 

indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 

krzewy gatunków rodzimych  lub  obcych,  źródła,  wodospady,  wywietrzyska,  skałki,  jary,  głazy 

narzutowe oraz jaskinie. Do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody wskazuje się:

◦ topola czarna rosnąca przy ul. M. Brzeskiej;

◦ topola czarna rosnąca przy budynkach usług oświaty (ul. Wyścigowa 31);

◦ 2 dęby szypułkowe w rejonie planowanego cmentarza komunalnego w rejonie ul. Bohaterów 

Września / ul. A. Zelwerowicza.

Obszary i obiekty przyrodnicze nie wymienione powyżej mogą być objęte ochroną na wniosek 

organów samorządowych, mieszkańców, organizacji,  stowarzyszeń, czy też wskazane w planach 
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miejscowych  -  po  stwierdzeniu,  że  obszary  lub  obiekty  te  posiadają  walory  przyrodnicze 

kwalifikujące je do objęcia daną formą ochrony.

• Projektowane ogrody (botaniczny, zoologiczny):

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie miasta dopuszcza 

się rozbudowę istniejącego Ogrodu Botanicznego oraz realizację nowych ogrodów (botanicznego, 

zoologicznego)  przewidzianych  w miejscowych  planach zagospodarowania  przestrzennego  przy 

zachowaniu zasad umożliwiających zapewnienie ich prawidłowej działalności i rozwoju – zgodnie 

z przepisami prawa.

• Ochrona krajobrazu priorytetowego

W  myśl  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2015  r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, dokument Studium powinien uwzględniać także 

zasady ochrony krajobrazu. Wobec czego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu  przestrzennym  pod  pojęciem  „krajobrazu”  należy  rozumieć  „postrzeganą 

przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną  

w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka”. W tym celu, ustawodawca 

wskazał  na  potrzebę  sporządzenia  audytu  krajobrazowego  przez  właściwy  organ  samorządu 

wojewódzkiego, który ma określić m. in. lokalizację krajobrazów priorytetowych.

Na potrzeby wyznaczenia krajobrazów priorytetowych ww. audyt ma dokonać ich identyfikacji, 

charakterystyki i oceny wartości, a następnie wskazać zagrożenia uniemożliwiające ich zachowanie. 

W oparciu o przeprowadzone analizy dokument ten określi rekomendacje i wnioski dotyczące zasad 

kształtowania i ochrony krajobrazów uznanych za szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu 

na  swoje  wartości  przyrodnicze,  kulturowe,  historyczne,  architektoniczne,  urbanistyczne, 

ruralistyczne lub estetyczno - widokowe. Wyznaczenie krajobrazów priorytetowych oraz określenie 

wytycznych dotyczących kształtowania i zachowania krajobrazu nastąpi w drodze uchwały Sejmiku 

Województwa, zgodnie z przepisami odrębnymi.

• Ochrona wód podziemnych:

Na obszarze miasta w obecnym stanie prawnym nie obowiązują strefy ochronne istniejących 

ujęć wód podziemnych oraz nie wyznaczono obszaru ochronnego udokumentowanego zbiornika 

wód podziemnych (GZWP nr 406) jako ustaleń wprost wynikających z ustawy  z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne.  W celu ochrony wód podziemnych ustala się ograniczenia w użytkowaniu 

terenu  dla  udokumentowanych  złóż  wód  podziemnych,  obszarów  ochronnych  zbiorników  wód 

podziemnych oraz zasięgów stref ochronnych ujęć, zgodnie z art. 51 – 61 ustawy z dnia 18 lipca 
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2001 r. Prawo wodne oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego, zasady zagospodarowania na terenie obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych  nr 406  (Lublin)  powinny  być  zgodne  z  zakazami,  nakazami  i  zaleceniami  przy 

użytkowaniu  terenów  (położonych  w  Lubelskim  Obszarze  Szczególnej  Ochrony)  zawartymi 

w ,,Dokumentacji  określającej  warunki  hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego  

zbiornika  wód  podziemnych  Niecka  Lubelska  (GZWP nr 406)",  opracowanej  przez  Państwowy 

Instytut  Geologiczny (Lublin  2008).  W odniesieniu do obszarów położonych w granicach stref 

ochrony ujęć wód podziemnych  obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania 

gruntów  oraz  korzystania  z  wody,  w  tym zakazy  uniemożliwiające  zmniejszenie  przydatności 

ujmowanej  wody  lub  wydajności  ujęcia,  zgodnie  z  rozporządzeniem  dyrektora  regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej i decyzjami organów właściwych do ustanawiania strefy ochronnej.

2.1.4. Zasady  zagospodarowania  obszarów  objętych  ochroną  prawną  oraz  obszarów 
wyznaczonych do objęcia ochroną

• Rezerwaty

W  odniesieniu  do  obszarów  objętych  ochroną  rezerwatową  obowiązują  zasady 

zagospodarowania wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz aktów 

prawa miejscowego wydawanych w formie zarządzeń przez właściwego Regionalnego Dyrektora 

Ochrony  Środowiska,  a  dotyczących  ustanowienia  tych  form  ochrony.  Podstawowe  zasady 

zagospodarowania i użytkowania obszarów objętych ochroną rezerwatową obejmują:

◦ zakaz  wycinania  drzew  i  pobierania  użytków  drzewnych,  z  wyjątkiem  wypadków 

uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego; 

◦ zakaz zmieniania stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne;

◦ zakaz  zbierania  ziół  leczniczych  i  innych  roślin  oraz  zbierania  owoców  i  nasion  drzew 

i krzewów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu;

◦ zakaz pozyskiwania ściółki leśnej i wypasania zwierząt gospodarskich;

◦ zakaz niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin;

◦ zakaz zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy;

◦ zakaz stosowania wszelkich środków chemicznych;

◦ zakaz niszczenia drzew i innych roślin;

◦ zakaz polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, 

wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków;
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◦ zakaz umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków związanych 

z ochrona rezerwatu;

◦ zakaz  wznoszenia  budowli  oraz  zakładania  i  budowy urządzeń  komunikacyjnych  i  innych 

urządzeń technicznych;

◦ zakaz przebywania poza miejscami wyznaczonymi.

Ponadto w obszarach objętych ochroną w formie rezerwatów przyrody zabrania się:

◦  pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

◦ użytkowania,  niszczenia,  umyślnego  uszkadzania,  zanieczyszczania  i  dokonywania  zmian 

obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

◦ palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, 

z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

◦ prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 

w planie ochrony,

◦ ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i  jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków 

i tras narciarskich wyznaczonych przez przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

◦ wprowadzania  psów  na  obszary  objęte  ochroną  ścisłą  i  czynną,  z  wyjątkiem  miejsc 

wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną 

czynną,  na  których  plan  ochrony  albo  zadania  ochronne  dopuszczają  wypas  oraz  psów 

asystujących  w rozumieniu  art.  2  pkt  11  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

◦ wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu,  biwakowania, 

z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

◦ prowadzenia  badań  naukowych  bez  zgody  dyrektora  regionalnego  dyrektora  ochrony 

środowiska; 

◦ wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

◦ organizacji  imprez  rekreacyjno-sportowych  bez  zgody  regionalnego  dyrektora  ochrony 

środowiska,

◦ zmiany stosunków wodnych,  regulacji  rzek  i  potoków,  jeżeli  zmiany te  nie  służą  ochronie 

przyrody,

◦ pozyskiwania  skał,  w  tym  torfu  oraz  skamieniałości,  w  tym  kopalnych  szczątków  roślin 

i zwierząt oraz minerałów,
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◦ ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami wskazanymi przez regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska.

• Obszary Chronionego Krajobrazu

Zasady zagospodarowania terenów położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu należy 

podporządkować (jako nadrzędnym) następującym ustaleniom:

◦ należy zapewnić ochronę ekosystemów biologicznie czynnych oraz łączność między nimi;

◦ należy  przewidzieć  odpowiednio  szerokie  przerwy  w  zwartych  ciągach  zabudowy  dla 

utrzymania łączności pomiędzy ekosystemami i stworzenia możliwości w miarę swobodnego 

przemieszczania się zwierząt;

◦ należy  zapewnić  ochronę  obszarów  eksponowanych  widokowo  (dolin  rzecznych,  punktów, 

panoram i otwarć widokowych);

◦ nie należy wyznaczać terenów budowlanych na obszarach zalewowych (zagrożonych powodzią 

i podtopieniami);

◦ nie należy wyznaczać terenów budowlanych w sąsiedztwie kompleksów leśnych.

W  obszarach  chronionego  krajobrazu  w  planach  miejscowych  należy  wprowadzać  zasady 

określone  w  rozporządzeniach  wojewody,  dotyczące  czynnej  ochrony  ekosystemów,  w  tym 

w szczególności obejmujące:

1. zachowanie  oraz  poprawę  stosunków wodnych  poprzez  ograniczanie  nadmiernego  odpływu 

wód,  gospodarowanie  zasobami  wodnymi  w  sposób  uwzględniający  potrzeby ekosystemów 

wodnych  i  wodno  -  błotnych,  zachowanie  naturalnego  charakteru  rzek,  cieków  wodnych, 

zbiorników  wodnych  i  starorzeczy,  ochronę  funkcji  obszarów  źródliskowych  o  dużych 

zdolnościach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód;

2. zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu ekosystemu, 

głównie poprzez zachowanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz 

siedlisk roślin, zwierząt i grzybów;

3. uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce rolnej, 

leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce;

4. ochronę i kształtowanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień nadwodnych 

i śródpolnych;

5. ochronę specyficznych cech krajobrazu i naturalnych form rzeźby terenu takich jak: meandry 

rzek, starorzecza, doliny rzeczne, suche doliny, doliny denudacyjne, wąwozy lessowe, ostańce, 

progi i krawędzie denudacyjne;
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6. ochronę  zbiorowisk  roślinnych  pełniących  rolę  zabudowy  przeciwerozyjnej,  w  tym  muraw 

kserotermicznych i zadrzewień;

7. dążenie do odtworzenia dawnych odmian drzew owocowych i ras zwierząt hodowlanych;

8. tworzenie i ochronę korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację gatunków;

9. kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności przez: ochronę 

otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 

kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej i walorów 

krajobrazowych,  ochronę  punktów, osi  i  przedpoli  widokowych,  usuwanie  lub przesłanianie 

antropogenicznych elementów dysharmonijnych w krajobrazie;

10. dążenie  do  rewitalizacji  zespołów  zabudowy,  w  tym  układów  zabytkowych,  propagowanie 

tradycyjnych cech architektury;

11. eliminowanie lub ograniczanie  źródeł zagrożeń, w szczególności zanieczyszczenia powietrza, 

wód i  gleb,  poprzez usuwanie zanieczyszczeń  antropogenicznych, kształtowanie prawidłowej 

gospodarki  wodnościekowej,  promowanie  sposobów  gospodarowania  gruntami, 

ograniczających erozję gleb.

Na  obszarach  chronionego  krajobrazu obowiązują  następujące  zakazy,  określone 

we właściwych rozporządzeniach wojewody, które należy uwzględnić w planach miejscowych:

1. zabijania  dziko  występujących  zwierząt,  niszczenia  ich  nor  i  legowisk,  innych  schronień 

i miejsc  rozrodu  oraz  tarlisk,  złożonej  ikry,  z  wyjątkiem  amatorskiego  połowu  ryb  oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska,  za  wyjątkiem  realizacji 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których  sporządzenie 

raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  obowiązkowe i  przeprowadzona  procedura 

oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę OCK;

3. likwidowania  i  niszczenia  zadrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i  nadwodnych,  jeżeli  nie 

wynikają  one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej  i  zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych lub prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.;

4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu za wyjątkiem  terenów dla których 

udzielono  koncesji  na  wydobywanie  kopalin  przed  dniem  wejścia  w  życie  rozporządzenia 
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dotyczącego właściwego OCK;

5. wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu,  z  wyjątkiem  prac 

związanych  z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych;

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą  innym celom niż  ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;

7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych  zbiorników  wodnych,  z  wyjątkiem  urządzeń  wodnych  oraz  obiektów  służących 

prowadzeniu  racjonalnej  gospodarki  rolnej,  leśnej  lub  rybackiej  za  wyjątkiem  obiektów 

lokalizowanych  w  obszarach  wyznaczonych  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin.

• Obszar ,,Natura 2000"

Zasady zagospodarowania  terenów położonych w obrębie  siedlisk  przyrodniczych i  siedlisk 

gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 określone są w Planie ochrony lub Planie 

zadań ochronnych. Plan ochrony lub Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, 

w drodze  aktu  prawa  miejscowego,  w  formie  zarządzenia  Regionalny  Dyrektor  Ochrony 

Środowiska  w Lublinie,  kierując  się  wynikającą  z  zapisów ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r. 

o ochronie  przyrody  koniecznością  utrzymania  i  przywracania  do  właściwego  stanu  ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszar 

Natura 2000.

Zgodnie  z  »Planem  zadań  ochronnych  dla  obszaru  Natura  2000  "Bystrzyca  Jakubowicka"  

PLH060096 w województwie lubelskim na lata 2013 - 2023« działania związane z ochroną czynną 

obejmują  oznakowanie  obszaru  tj.  ustawienie  tablic  informujących  o  obiekcie,  zagrożeniach 

i zakazach oraz poprawę warunków siedliskowych, w tym oczyszczenie rowów melioracyjnych. 

Działania  związane  z  utrzymaniem lub  modyfikacją  metod gospodarowania  obejmują  działania 

obligatoryjne takie jak:

- zachowanie siedlisk gatunku położonych na trwałych użytkach zielonych;

- ekstensywne użytkowanie kośne lub kośno - pastwiskowe trwałych użytków zielonych;

- zapobieżenie zalesianiu lub zaoraniu siedliska.
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W planach miejscowych należy:

- obszar Natura 2000 oraz tereny sąsiadujące objąć zakazem zabudowy;

- przeznaczenie  terenów  podporządkować  (jako  nadrzędnej)  zasadzie  zachowania  ciągłości 

przyrodniczej  ekosystemów oraz wzmocnienia przyrodniczego obszaru poprzez pozostawienie 

odpowiedniej ilości przestrzeni niezabudowanej wokół obszaru Natura 2000;

- zasady zagospodarowania winny chronić obszar Natura 2000 oraz tereny sąsiednie przed zmianą 

sposobu użytkowania.

Obszar  Natura  2000  "Bystrzyca  Jakubowicka"  oraz  jego  otoczenie  należy  włączyć  do 

Ekologicznego  Systemu  Obszarów  Chronionych  miasta  oraz  zapewnić  mu  odpowiednie 

wzmocnienie i powiązania przyrodnicze.

• Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe oraz Użytki Ekologiczne

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w odniesieniu do użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego powinny być wprowadzone zakazy: 

◦ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

◦ wykonywania  prac  ziemnych  trwale  zniekształcających  rzeźbę  terenu,  z  wyjątkiem  prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym  lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

◦ uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

◦ dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli  zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce  rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

◦ likwidowania,  zasypywania  i  przekształcania  naturalnych  zbiorników  wodnych,  starorzeczy 

oraz obszarów wodno-błotnych; 

◦ wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

◦ zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

◦ wydobywania  do  celów  gospodarczych  skał,  w  tym  torfu,  oraz  skamieniałości,  w  tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

◦ umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 

tarlisk i  złożonej  ikry,  z  wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz  wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

◦ zbioru,  niszczenia,  uszkadzania  roślin  i  grzybów  na  obszarach  użytków  ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

◦ umieszczania tablic reklamowych.
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• Pomniki przyrody

Zasady  zagospodarowania  służące  ochronie  pomników  przyrody  powinny  wynikać  z  ich 

rodzaju,  gatunku,  położenia  w terenie  oraz wynikających z  tego uwarunkowań koniecznych do 

wyartykułowania  tych  zasad.  Zakazy  służące  ochronie  pomnika  powinny  dotyczyć  niszczenia, 

uszkadzania,  czy  też  przekształcania  obiektu  lub  obszaru,  wykonywania  prac  ziemnych  trwale 

zniekształcających  rzeźbę  terenu,  uszkadzania  i  zanieczyszczania  gleby,  dokonywania  zmian 

stosunków wodnych, zmian sposobu użytkowania ziemi, wydobywania do celów gospodarczych 

skał,  skamieniałości  itp.,  umieszczania  tablic  reklamowych  oraz  innych  działań,  mogących 

uszkodzić lub naruszyć pomnik przyrody, jego warunki siedliskowe i otoczenie.

• Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne

W  odniesieniu  do  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  dla  ogrodu 

botanicznego lub ogrodu zoologicznego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

◦ wznoszenia  na  terenie  ogrodu  botanicznego  lub  zoologicznego  obiektów  budowlanych 

i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością;

◦ zmniejszenia  obszaru  ogrodu  botanicznego  lub  zoologicznego  na  rzecz  działalności 

niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem;

◦ zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego lub w ich sąsiedztwie stosunków 

wodnych, w tym obniżenia poziomu wód gruntowych;

◦ zanieczyszczenia  na  terenie  ogrodu  botanicznego  lub  zoologicznego  lub  w  ich  sąsiedztwie 

powierzchni ziemi, wód i powietrza;

◦ wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych lub 

urządzeń  przeznaczonych  do  prowadzenia  działalności  produkcyjnej  lub  usługowej, 

wpływających  szkodliwie  na  warunki  przyrodnicze  niezbędne  do  prawidłowego 

funkcjonowania ogrodu.

Zgodnie  z  ww.  ustawą  na  terenach,  gdzie  jest  prowadzony  ogród  botaniczny/zoologiczny 

nakazuje się:

◦ uczestnictwo  w badaniach  naukowych,  które  mają  na  celu  ochronę  gatunków  zagrożonych 

wyginięciem w stanie wolnym;

◦ prowadzenie  edukacji  w  zakresie  ochrony  gatunkowej  roślin,  zwierząt  i  grzybów, 

z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;

◦ prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu 

ich  ochrony  ex  situ,  a  następnie  wprowadzenie  do  środowiska  przyrodniczego  w  ramach 
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programów ochrony tych gatunków;

◦ przetrzymywanie  roślin  lub  zwierząt  w  warunkach  odpowiadających  ich  potrzebom 

biologicznym;

◦ prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

• Obszary lasów (w tym lasów ochronnych)

Obszary  lasów  są  chronione  poprzez  regulacje  zagospodarowania  i  udostępniania  zgodnie 

z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych. Zaleca się zalesianie terenów (w tym w szczególności położonych w sąsiedztwie 

kompleksów  leśnych),  które  stanowią  nieużytki  nieprzydatne  do  produkcji  rolnej,  terenów 

wymagających  rekultywacji  oraz  objęcie  gospodarką  leśną  terenów,  na  których  już  występują 

zalesienia  spontaniczne.  Wszystkie  obszary  i  obiekty  chronione  zarówno  istniejące  jak 

i projektowane należy uwzględnić w planach miejscowych i  chronić  je  odpowiednimi zapisami 

dotyczącymi zarówno bezpośrednio ich, jak i terenów z nimi sąsiadujących, a mających wpływ na 

ich stan i  funkcjonowanie (zał.  nr 2:  Ochrona i  kształtowanie środowiska – tereny rekreacyjne 

miasta).

• Projektowany  obszar ochrony  w rejonach  największej  eksploatacji  wód  podziemnych  - 
zakres ograniczeń w obszarze ochronnym zbiornika GZWP 406

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (2015) w celu 

ochrony zasobów wód podziemnych wskazuje się projektowane obszary ochronne GZWP, których 

granice  i  sposoby  zagospodarowania  określone  zostały  w  dokumentach  hydrologicznych 

zbiorników.  W  projektowanych  obszarach  ochronnych  GZWP  wyklucza  się  realizację 

przedsięwzięć wpływających negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych.

2.2. Ochrona litosfery

Wytyczne dotyczące ochrony litosfery:

• Urozmaicona rzeźba terenu stanowi istotny walor krajobrazowy, zabudowa powinna być do niej 

dopasowana i nie zacierać, a podkreślać istniejące zróżnicowanie wysokościowe.

• Płaskowyż lessowy jest również narażony na intensywne występowanie procesów erozyjnych, 

w jego obrębie powinny obowiązywać zasady zagospodarowania uwzględniające to zagrożenie 

i potrzebę zabiegów przeciwerozyjnych.

• Tereny o  największych  spadkach  (powyżej  15%)  powinny być  objęte  ochroną  planistyczną 

i objęte zakazem zabudowy.

• Należy zlikwidować istniejące „dzikie” wysypiska śmieci, szczególnie w obrębie kompleksów 

leśnych, dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów.
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• Ze  względu  na  wysoką  wartość  gleb  niezbędne  jest  racjonalne  zagospodarowanie  terenów 

przejmowanych  na  cele  pozarolnicze  –  wskazane  jest  lokalizowanie  nowej  zabudowy 

w pierwszej kolejności na terenach już wyłączonych z produkcji rolnej i zainwestowanych.

2.3. Ochrona hydrosfery

Wytyczne dotyczące ochrony hydrosfery:

• Szczególną ochroną należy objąć również wody podziemne, co wymaga ustanowienia ochrony 

planistycznej  ich  ujęć,  ograniczenia  zabudowy  w  terenach  dolinnych  i  uporządkowania 

gospodarki wodno - ściekowej w zlewni Bystrzycy.

• Należy zwiększyć retencję wód poprzez uwzględnienie lokalizacji zarówno nowych zbiorników 

wodnych jak i realizację małej retencji w obrębie terenów zurbanizowanych.

• Gospodarka  wodno  -  ściekowa  musi  uwzględniać  zasady  ochrony  wód  powierzchniowych 

i podziemnych.

• Należy  dążyć do  skanalizowania  całego  obszaru  miasta,  oczyszczania  całości  ścieków 

komunalnych oraz podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do rzek.

• Należy dążyć do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do 

sieci kanalizacji deszczowej, bądź (przynajmniej w części) do własnych zbiorników.

• Należy umożliwić naturalny spływ wód w dolinach i innych, naturalnych obniżeniach terenu 

(zakaz zabudowy, zasypywania, tworzenia barier poprzecznych itp.).

2.4. Ochrona atmosfery

Wytyczne dotyczące ochrony atmosfery:

• pod względem aerosanitarnym:

◦ nie  należy  lokalizować  zabudowy  w  dolinach,  suchych  dolinach,  wąwozach  oraz  innych 

obszarach stanowiących główne korytarze przewietrzania miasta,

◦ lokalizacja zakładów i innych funkcji uciążliwych dopuszczalna jest głównie we wschodnich 

rejonach miasta, wskazanych graficznie na rysunku Studium,

◦ należy dążyć do zachowania zgodnych z przepisami odrębnymi standardów jakości powietrza 

poprzez  ograniczenie,  a  docelowo  wyeliminowanie konwencjonalnych  źródeł  ciepła  oraz 

dążyć  do  zwiększenia  stosowania  do  celów grzewczych  wysokojakościowych paliw lub/i 

urządzeń niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych 

źródłach energii bądź do wykorzystania miejskiej sieci ciepłowniczej;

◦ należy ograniczać  wpływ zanieczyszczeń  komunikacyjnych, wywołanych ruchem pojazdów, 

poprzez m.in. stosowanie nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
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• pod względem klimatu akustycznego:

◦ należy dążyć do likwidacji istniejących i nie lokalizować nowych obiektów chronionych przed 

hałasem w obszarach, gdzie przekroczone są dopuszczalne normy hałasu,

◦ w planach miejscowych należy uwzględniać założenia programów ochrony środowiska przed 

hałasem dla Miasta Lublin.

Należy dążyć do ograniczenia wszelkich uciążliwości do granic własnej posesji.

2.5.Ochrona biosfery

Wytyczne dotyczące ochrony biosfery:

• Należy utworzyć wcześniej wskazane formy ochrony przyrody.

• Należy bezwzględnie zachować i w miarę możliwości powiększać istniejące kompleksy leśne 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami.

• Przy realizacji terenów zielonych należy stosować roślinność typową dla danej biocenozy.

• Należy zachować, sukcesywnie wzmacniać oraz przywracać drożność ESOCH.

• Należy w miarę możliwości i w zależności od lokalnych uwarunkowań naturalizować obszary 

przekształcone, a położone w ramach ESOCH.

• Należy dążyć do zachowania terenów łąkowych i muraw oraz zapewnić prowadzenie właściwej 

gospodarki w ich obrębie.

2.6.  Elementy krajobrazu kulturowego w tym parki, ogrody i zadrzewienia
2.6.1. Ochrona najważniejszych elementów środowiskowych i krajobrazowych Miasta

Ukształtowanie terenu i dostosowana do tego zabudowa, w szczególności w części historycznej 

miasta, stanowi istotny walor krajobrazowy i decyduje o unikatowości Lublina. Przede wszystkim 

dotyczy to  dolin rzecznych,  które powinny być  chronione przed urbanizacją  oraz urozmaiconej 

rzeźby terenu na Płaskowyżu Nałęczowskim, gdzie zabudowa powinna być wpisana w krajobraz, 

dopasowana  do  rzeźby  terenu  i  nie  powinna  zacierać,  a  podkreślać  istniejące  zróżnicowanie 

wysokościowe.  Doliny  rzeczne,  suche  doliny  oraz  wąwozy powinny  być  przeznaczone  przede 

wszystkim  pod  tereny  zieleni  np.  nadrzecznej,  łąkowej,  parkowej,  leśnej.  Ochrona  procesów 

ekologicznych  poprzez  zachowanie  terenów  przed  intensywną  zabudową  jest  podstawowym 

warunkiem ochrony środowiska, przyrody oraz krajobrazu kulturowego miasta.

2.6.2. Wybrane parki i ogrody wskazane do ochrony i uwzględnienia w planach miejscowych

W  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  należy  uwzględnić  wyznaczanie 

ogólnodostępnych terenów przeznaczonych pod: (1) zieleń urządzoną związaną wypoczynkowymi 
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i rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  oraz  o  charakterze  publicznym:  parkową,  dolinną, 

izolacyjną,  zieleńce,  skwery  (w  tym,  w  dolinach  rzecznych,  wąwozach  i suchych  dolinach); 

(2) zieleń  nadrzeczną  i  łakową;  (3)  parków  leśnych.  W  szczególności  należy  zapewnić 

funkcjonowanie: (1) zieleni w dolinach rzecznych – Park Nadrzeczny /Wrotków/, Park Ludowy, 

Park  Rusałka,  Park  Centralny  (Wielki  Staw  Królewski),  Park  Zawilcowa,  Park  Nadrzeczny 

/Bronowice/, Park w Głusku, Park Wyzwolenia; (2) zieleni w wąwozach i suchych dolinach – Park 

Rury,  Park  Jana  Pawła  II,  Park  Akademicki,  Park  Kalinowszczyzna,  Park  Czechów,  Park  na 

Górkach Czechowskich, Park na Węglinie, Park Abramowice, Park Felin, Park Konstantynów, Park 

Dzbenin,  Park  Wola  Sławińska,  Park  Sławin,  Park  Rudnik,  Park  Ponikwoda;  (3)  ogrodów 

miejskich:  Ogród  Saski,  Błonia  pod  Zamkiem (Park  Podzamcze),  Ogród Jordanowski  /Tatary/; 

(4) skwery  i zieleńce  –  na  Placu  Litewskim,  przy  Placu  Teatralnym,  na  Placu  Marii  Curie-

Skłodowskiej,  przy Chatce  Żaka,  przy  ul.  Ewangelickiej,  przy skwerze  Dzieci  z  Pahiatua,  itp. 

Ważnym elementem jest utrzymanie funkcjonowania ogrodów tematycznych: Ogród Botaniczny, 

Park  Etnograficzny  (Skansen)  oraz  ogrodów  przyklasztornych:  SS.  Wizytek,  OO.  Salezjanów, 

ogród Seminaryjny, SS. Szarytek, ogród dziedzińcowy Pałacu Biskupiego.

Szczególnie  starannego  potraktowania  wymaga  również  zieleń  związana  ze  zbiornikami 

wodnymi: Zalewem Zemborzyckim, stawami w Abramowicach, Woli Sławińskiej i Prawiednikach, 

pod  względem  odpowiedniego  ukształtowania  oraz  zieleń  wewnątrzosiedlowa  pod  względem 

ochrony  przed  przekształceniem.  Ponadto  obszar  położony  wzdłuż  południowo-wschodniego 

wybrzeża  Zalewu  Zemborzyckiego  należy  zachować  jako  teren  parku  leśnego,  gdzie  możliwa 

będzie lokalizacja różnego rodzaju urządzeń turystycznych np. pola biwakowe, miejsca widokowe – 

przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

3. OBSZARY I  ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  I  ZABYTKÓW  ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Ustawowy obowiązek ochrony środowiska  kulturowego spoczywa na  organach państwowych 

i samorządowych  w zakresie  zapewnienia  warunków prawnych,  organizacyjnych  i  finansowych 

(art.  4  ustawy z  dnia  23  lipca  2003 r.  o  ochronie  zabytków i  opiece  nad  zabytkami)  oraz  na 

właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych w zakresie utrzymania należących do nich, 

czy też jedynie użytkowanych przez nich dóbr kultury we właściwym stanie (art. 5 ww. ustawy).  

Działając w myśl tej ustawy oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, która mówi, że w zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza (...) 

wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustalając 

zasady ochrony wskazanych obszarów i obiektów stanowiących dobra kultury miasta.
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3.1. Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej wynikające z ustaleń dokumentów wyższego rzędu oraz 
dokumentów wewnętrznych miasta

W  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego (2015)  Lublin  jest 

ośrodkiem  kultury  o  znaczeniu  krajowym  i  międzynarodowym  (europejskim).  Przewiduje  się 

utrzymanie oraz wzmocnienie tej pozycji poprzez następujące, generalne kierunki działań takie jak:

1. dostosowanie  użytkowania  oraz  zagospodarowania  otoczenia  obiektów  i  przestrzeni 

publicznych  o  wybitnych  walorach  kulturowych  tak,  aby  zapewnić  ich  zachowanie, 

eksponowanie i udostępnianie, odpowiednio do jego statusu – obszar Pomnik Historii, obiekty 

ze Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, obiekt proponowany do wpisania na Listę UNESCO 

(kaplica  św.  Trójcy),  proponowane  Pomniki  Historii  (teren  byłego  Obozu  Zagłady  na 

Majdanku);

2. kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej oraz turystycznego wykorzystania potencjału 

kulturowego Lublina jako ośrodka koncentracji obiektów zabytkowych;

3. rewaloryzację oraz rewitalizację układów i zespołów urbanistycznych i przestrzennych;

4. rewaloryzację obiektów techniki, w tym przemysłowych (np. Browar Karola Vettera);

5. restaurowanie i zabezpieczenie zespołów zamkowych, dworskich, pałacowo-obronnych;

6. ratowanie  obiektów  sakralnego  budownictwa  drewnianego  (np.  cerkiew  w  Muzeum  Wsi 

Lubelskiej);

7. ochronę  i  eksponowanie  miejsc  pamięci  narodowej,  w  tym  miejsc  wydarzeń  i  walk 

historycznych (np. Pomnik Zagłady na Majdanku, Plac Śmierci – Umschlagplatz);

8. uczytelnianie reliktów i zagospodarowanie zabytków archeologicznych (np. średniowiecznych 

założeń miasta, cmentarzyska na Sławinku);

9. eksponowanie  tradycji  i  tożsamości  regionalnej  poprzez  eksponowanie:  obiektów  w  typie 

renesansu lubelskiego, sanktuariów i miejsc pielgrzymkowych.

W zakresie kształtowania krajobrazu kulturowego ww. plan województwa uznaje za niezbędne 

m.in.: (1) kontynuowanie tradycyjnych form budownictwa, (2) utrzymanie regionalno-historycznej 

skali  i  struktury  jednostek  osadniczych,  (3)  skupianie  zabudowy  na  zasadzie  dogęszczania 

istniejącej struktury jednostek osadniczych, czy też (4) ochrona ciągów alejowych wzdłuż dróg. 

Ponadto  wskazuje  do  zachowania  elementy  ich  ekspozycji,  takie  jak:  punkty,  ciągi,  osie 

i powiązania  widokowe  (ekspozycja  czynna)  oraz  panoramy,  strefy  ekspozycji  widokowych 

zabytkowych obiektów i obszarów zespołów urbanistycznych, wnętrz krajobrazowych, dominant 

architektonicznych i otwarć widokowych (ekspozycja bierna). 
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Wobec czego,  dla  obiektów i  zespołów zabytkowych ustala  zachowanie  i  eksponowanie:  (1) 

zabytków wraz z ich otoczeniem (w celu ochrony tożsamości kulturowej), (2) historycznych sylwet 

przestrzennych i osi widokowych oraz (3) obszarów obserwacji archeologicznych. 

W  odniesieniu  do  zabytkowych  układów  urbanistycznych  (i  ruralistycznych)  wskazane  jest 

przede wszystkim: (1) ochrona historycznie ukształtowanych układów ulic i placów (rynków), (2) 

zachowanie  i  odtwarzanie  historycznego  ukształtowania:  zabytkowych  zespołów  miejskich, 

układów  zieleni,  powiązań  funkcjonalno-przestrzennych,  (3)  ochrona  sylwet  miast  poprzez 

właściwe zagospodarowanie stref ekspozycji zespołów urbanistycznych, (4) kształtowanie nowej 

zabudowy w dostosowaniu historycznej zabudowy bądź ich założeń.

Dla obiektów i założeń urbanistycznych o szczególnej wartości kulturowej, uznanych za dobra 

kultury  współczesnej  wskazane  jest  objęcie  ich  ochroną  planistyczną  w  miejscowych  planach 

zagospodarowania przestrzennego.

W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020 (2006) określona jest m.in. 

kompleksowa  rewitalizacja  zabytkowej  tkanki  miejskiej,  natomiast  w  Studium  urbanizacji  

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (2009)  przewidziano remonty,  modernizacje  i  adaptacje 

obiektów historycznych  na  nowe cele  i  funkcje.  Cele  te  znajdują  potwierdzenie  w  Programie 

rewitalizacji miast dla województwa lubelskiego (2006) oraz Programie Rewitalizacji dla Lublina  

na lata 2017-2023  (2017), gdzie przewiduje się renowację / rewaloryzację zabytkowego centrum 

miasta, w szczególności zabytkowych obiektów i zespołów zabudowy oraz przestrzeni publicznych 

w układach urbanistycznych oraz remonty, modernizacje i adaptacje obiektów historycznych wraz z 

otoczeniem na cele wynikające z polityki rozwoju miast.

3.2. Gminny program opieki nad zabytkami

Podstawą prawną sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami są przepisy ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 87 wymienionej 

ustawy  prezydent,  burmistrz  lub  wójt  sporządza  na  okres  4  lat  gminny  program  opieki  nad 

zabytkami,  który  po  uzyskaniu  opinii  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  jest  uchwalany 

przez Radę Miasta (obecnie obowiązuje Uchwała nr 320/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 

listopada 2015 r.)  i  ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa.  Główne cele  gminnych 

programów opieki nad zabytkami są określone ustawowo cyt.:

"1) włączenie  problemów  ochrony  zabytków  do  systemu  zadań  strategicznych,  wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzględnianie uwarunkowań  ochrony  zabytków,  w tym krajobrazu kulturowego i  dziedzictwa  

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
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3) zahamowanie  procesów  degradacji  zabytków  i  doprowadzenie  do  poprawy  stanu  ich  

zachowania;

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;

5) podejmowanie  działań  zwiększających  atrakcyjność  zabytków  dla  potrzeb  społecznych,  

turystycznych  i  edukacyjnych  oraz  wspieranie  inicjatyw  sprzyjających  wzrostowi  środków  

finansowych na opiekę nad zabytkami;

6) określenie warunków współpracy z właścicielami  zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad  

zabytkami."

W Strategii  zarządzania  dziedzictwem kulturowym miasta  Lublin  2014  –  2020  dziedzictwo 

kulturowe traktuje się jako element rozwoju społeczno – gospodarczego. Gminny program opieki 

nad zabytkami Miasta Lublin na lata 2015 – 2019 jest programem służącym wdrażaniu Strategii 

zarządzania  dziedzictwem kulturowym  miasta  Lublin  2014  –  2020  i  wpisuje  się  w  jej  misję, 

obszary i cele strategiczne.

3.3. Obszary i obiekty - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego Lublina
3.3.1. Pomnik Historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno - urbanistyczny”

W oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami weszło 

w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie 

uznania za pomnik historii „Lublin – historyczny zespół architektoniczno - urbanistyczny”.

Zgodnie  z  powyższym  aktem,  celem  ochrony  pomnika  historii  jest  zachowanie  zespołu 

urbanistyczno-architektonicznego,  nierozerwalnie  związanego  z  wieloma  najważniejszymi 

wydarzeniami w historii Państwa Polskiego, o czym świadczą zachowane wartości historyczne i 

artystyczne.

W obszarze  Pomnika  Historii  należy  zapewnić należytą  ochronę  autentyzmu  i  integralności 

zespołu  urbanistyczno-architektonicznego  objętego  wpisem.  Podstawowymi  zasadami 

zagospodarowania będzie tu:

- zachowanie  i  rewaloryzacja  zabytkowego  zespołu  urbanistyczno-architektonicznego  oraz 

poszczególnych obiektów tworzących ten zespół,

- uzupełnienia zabudowy w oparciu o analizy widokowe, dostosowanie gabarytów do zabudowy 

sąsiedniej,

- ochrona historycznej panoramy Starego Miasta i Śródmieścia.
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3.3.2. Obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego

Od marca 2007 r. Lublin został wpisany na Listę Dziedzictwa Europejskiego (Label Patrimoine 

européen  /  European  Heritage  Label),  jako  symbol  europejskich  idei  integrujących, 

ponadnarodowego  dziedzictwa  demokracji  i  tolerancji  oraz  dialogu  kultur  między  Wschodem 

i Zachodem.  Za  świadectwo  tych  idei  uznano  wydarzenia  związane  z  zawartą  w  1569 r.  unią 

polsko-litewską  (określaną  mianem  „unii  lubelskiej”)  dające  podwaliny  do  powstania 

wielonarodowego organizmu państwowego. Obiekty świadczące o zawarciu unii polsko-litewskiej: 

Kościół p.w. św. Stanisława wraz z klasztorem oo. Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii 

Lubelskiej  ze  względu  na  symboliczne  znaczenie  powinny  zachować  swój  ogólnodostępny 

charakter  oraz  pełnić  funkcje  reprezentacyjne  miasta,  regionu  i  kraju.  Znak  Dziedzictwa 

Europejskiego został ponownie przyznany Lublinowi w 2015 r.

3.3.3. Obszary i obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego

Priorytetem  we  wszelkich  działaniach  dotyczących  tych  obszarów  i  obiektów  zgodnie 

z przepisami  odrębnymi  są  wytyczne  i  zalecenia  konserwatorskie.  Dla  obszaru  wpisanego 

do rejestru  zespołu  urbanistycznego  Starego  Miasta  i  Śródmieścia  (nr  wpisu  A/153)  wraz 

z rozszerzeniem dotychczasowej decyzji o teren tzw. Rusałki (w listopadzie 2013 r.)  postuluje się 

stworzenie parku kulturowego. Podstawowe zasady dotyczące zagospodarowania przestrzennego:

- zachowanie i rewaloryzacja zabytkowego zespołu urbanistycznego, obiektów tworzących zespół,

- uzupełnienia zabudowy w oparciu o analizy widokowe, dostosowanie gabarytów do zabudowy 

sąsiedniej,

- ochrona historycznej panoramy Starego Miasta i Śródmieścia.

W  stosunku  do  wszystkich  obiektów  wpisanych  do  Rejestru  Zabytków  Województwa 

Lubelskiego przy wszelkich  działaniach  należy uwzględnić  takie  zagospodarowanie  terenu,  aby 

bezpośrednie otoczenie nie kolidowało z zasadami ochrony konserwatorskiej, a funkcja obiektu nie 

była  sprzeczna  z  ich  charakterem  (zachowanie  formy architektonicznej,  ochrona  widoków  z  i 

na obiekt itp.). 

3.3.4. Obszary  i  obiekty  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  nie  będące  w  Rejestrze  
Zabytków Województwa Lubelskiego

Wymienione zabytki powinny być wskazane w planach miejscowych oraz powinny posiadać 

zapisy  dotyczące  warunków  ochrony.  Ustala  się  następujące,  podstawowe  zasady  ochrony 

do uwzględnienia w planach miejscowych:

1) dla układów urbanistycznych:
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• utrzymanie i uczytelnienie historycznego układu ulic i placów,

• utrzymanie osi kompozycyjnych i widokowych, 

• utrzymanie bądź odtworzenie historycznych wnętrz urbanistycznych,

• utrzymanie historycznej linii zabudowy,

• utrzymanie historycznych podziałów parcelacyjnych,

• utrzymanie historycznej zabudowy;

• nawiązanie nowych realizacji do charakteru historycznej zabudowy;

2) dla układów ruralistycznych:

• utrzymanie pozostałości historycznego układu działek lub układów łanowych dawnych wsi,

• utrzymanie historycznego układu budynków na działkach;

3) dla obiektów:

• utrzymanie zabudowy o wartościach kulturowych i  zachowanie jej  w odpowiednim stanie 

technicznym,

• ograniczenie przekształceń,

• nowo  powstająca  zabudowa  w  sąsiedztwie  obiektu  zabytkowego  powinna  nawiązywać 

charakterem do tego obiektu;

4) dla zabytków archeologicznych:

• przy  wszelkich  działaniach  na  wskazanych  stanowiskach  archeologicznych  obowiązuje 

priorytet przeprowadzenia badań archeologicznych - zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 

dla danego obszaru.

3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
3.3.5.1. Strefa Ochrony Widoków

Dla  potrzeb  ochrony  ekspozycji  widokowej  Starego  Miasta  wyznacza  się  strefę  ochrony 

widoków (SOW),  która  została  określona na podstawie zakresów ekspozycji  dalekiej  i  bliskiej 

opracowanych  w  2011 r.  w  dokumencie  pn.  „Studium  wartości  widokowych  miasta  Lublin”. 

Na obszarze strefy wszelkie działania inwestycyjne muszą uwzględniać następujące ograniczenia:

• realizacja nowej zabudowy oraz obiektów reklamowych nie może przesłaniać bądź rozdzielać 

ekspozycji widokowej Starego Miasta ani przewyższać sylwety Starego Miasta;

• kompozycja  przestrzenna  nowej  zabudowy  winna  podkreślać  różnice  wysokościowe 

ukształtowania terenu;

• zakaz lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej (powyżej 25m) za wyjątkiem lokalnych 
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dominant urbanistycznych (wskazanych w planach miejscowych) np. obiekty sakralne;

• przekształcanie  /likwidację  zespołów  zabudowy  negatywnie  wpływających  na  ekspozycję 

widokową oraz uzupełnianie obszarów o nieuporządkowanej strukturze przestrzennej o obiekty, 

które swoją formą wpłyną na poprawę estetyki i kompozycji;

• zakaz lokalizacji i likwidację istniejących nośników i reklam wielkopowierzchniowych;

• realizację nasadzeń oraz pielęgnację (w tym wycinkę) zieleni wysokiej i średniej w taki sposób, 

aby nie przysłaniała ekspozycji Starego Miasta.

Na terenach znajdujących się w SOW, położonych w odległości większej niż 2,5 km od Wieży 

Trynitarskiej  nowa  zabudowa  powinna  stanowić  neutralne  tło  dla  ekspozycji  zespołu 

staromiejskiego  pod względem:  wysokości,  formy i  kolorystyki  elewacji  i  dachów.  Nie  należy 

lokalizować  obiektów  wyższych  niż  25 m,  a  istniejące  zespoły  powinny  w  przyszłości  ulec 

przekształceniom (obniżeniu lub też likwidacji).

3.3.5.2. Strefa ochrony dalekiego tła ekspozycji

Strefa  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji obejmuje  obszary  szczególnie  wrażliwe  na 

oddziaływanie  zabudowy wysokiej,  która  może pojawić  się  w tle  ekspozycji. Nowa zabudowa 

powinna stanowić neutralne tło dla ekspozycji zespołu staromiejskiego – ograniczenie wysokości, 

neutralne formy i kolory nowej zabudowy. Kompozycja przestrzenna nowych zespołów zabudowy 

powinna podkreślać ukształtowanie topografii terenu, gdzie wymagane jest obniżanie wysokości 

zabudowy  do  25 m.  Wprowadzanie  nowych  budynków  wyższych  niż  25 m  wymaga 

przeprowadzenia analizy braku negatywnego wpływu zabudowy na krajobraz.

3.3.5.3. Obszar przedpola widokowego

Obszar przedpola widokowego – zalecane przekształcenie przedpola w otwarte, niezabudowane 

obszary rekreacyjne o walorach przestrzeni publicznych kształtowane jako błonia, stawy, założenia 

parkowe  itp.  -  dotyczy  doliny  Bystrzycy.  Zakaz  lokalizacji  nowych  i  likwidacja  istniejących 

obiektów przesłaniających ekspozycję Starego Miasta, w tym bilbordów i szyldów reklamowych 

wielkopowierzchniowych – na całym obszarze przedpola widokowego. Likwidacja zieleni wysokiej 

i średniej maskującej ekspozycję Starego Miasta, ograniczenie nowych nasadzeń o rozłożystej, bądź 

wysokiej koronie oraz zieleni średniej, która może przesłaniać ekspozycję. Ograniczenie wysokości 

obiektów, które mogą pojawić się w tle bądź w sąsiedztwie sylwety Starego Miasta – konieczne 

wykonanie  analiz  widokowych,  w celu  zbadania  neutralności  nowej  zabudowy w stosunku  do 

ekspozycji Starego Miasta.

Podstawowe zasady ochrony i kształtowania sylwety miasta wskazano na zał. nr 15 w części 

Kierunki,  wraz  ze  strefami  lokalizacji  zabudowy wysokiej  i  rejonami  dopuszczalnej  zabudowy 
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wysokościowej.  Ponadto na obszarach objętych wpisem do rejestru zabytków, objętych gminną 

ewidencją  zabytków,  w  miejscach  i  strefach  ochrony  historycznej  sylwety  miasta  oraz 

najważniejszych  miejscach  widokowych  wyklucza  się  lokalizowanie  urządzeń  energetyki 

wiatrowej. Ograniczenia wynikające z ochrony i kształtowania sylwety miasta nie dotyczą urządzeń 

i  obiektów  infrastruktury  technicznej  związanych  z  bezpieczeństwem 

energetycznym,ciepłowniczym i zadaniami publicznymi miasta.

3.3.6. Obiekty  dziedzictwa  kulturowego  nie  ujęte  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  oraz  
obszary i obiekty ujęte na Liście Dóbr Kultury Współczesnej Lublina

Obiekty  dziedzictwa  kulturowego  (kapliczki,  krzyże  przydrożne,  pomniki  etc.)  nie  ujęte 

w Gminnej  Ewidencji  Zabytków  należy  wskazać  w  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego i objąć ochroną planistyczną. Obiekty i założenia o szczególnej wartości kulturowej 

ujęte na Liście Dóbr Kultury Współczesnej Lublina należy uwzględniać w planach miejscowych, 

i w uzasadnionych przypadkach obejmować ochroną planistyczną. Z uwagi na zróżnicowanie cech 

obiektów i obszarów wskazanych do ochrony planistycznej, jej  zakres należy ustalać w planach 

miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla każdego z nich indywidualnie.

3.4. Lubelski Park Kulturowy - delimitacja i zasady ochrony

W myśl  ustawy z dnia 27 marca  2003 r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, 

lokalizacje  oraz  granice  parków  kulturowych  winny być  wskazane  w  audycie  krajobrazowym, 

sporządzanym przez właściwy organ samorządu województwa. Generalne zasady tworzenia oraz 

umocowania  prawne  parków  kulturowych  reguluje  ustawa  z  dnia  23  lipca  2003 r.  o  ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, która dając możliwość tworzenia parków nakłada jednocześnie 

obowiązek sporządzenia dla nich planów ochrony, a w następnej kolejności - sporządzenia planów 

miejscowych. Dla ustanowienia parku kulturowego konieczne są zatem trzy akty:

- uchwała  rady  gminy  o  utworzeniu  parku  kulturowego  w  zakresie  zaopiniowanym  przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- plan ochrony uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

w dalszym terminie:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku, do opracowania którego 

należy przystąpić w terminie 3 miesięcy od chwili utworzenia parku.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa na  terenie  parku kulturowego  lub  jego części 

mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:

1) prowadzenia  robót  budowlanych  oraz  działalności  przemysłowej,  rolniczej,  hodowlanej, 

handlowej lub usługowej;
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2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;

3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 

parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku 

i bezpieczeństwa publicznego oraz znaków umieszczanych na zabytkach informujących o tym, 

że zabytek podlega ochronie (w drodze i formie określonej prawnie);

4) składowania lub magazynowania odpadów.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu zespołowym Regionalnego Ośrodka Badań 

i Dokumentacji  Zabytków  w  Lublinie  (2005)  tryb  opracowania  projektu  planu  ochrony  parku 

kulturowego można podzielić na trzy fazy:

- diagnozę zawierającą identyfikację reprezentatywnych cech charakterystycznych zachowanego 

krajobrazu  kulturowego,  rejestrację  zasobu  krajobrazu  i  procesów  w  nim  zachodzących 

i waloryzację cech i procesów krajobrazu i w krajobrazie;

- prognozę zawierającą analizy szans, konfliktów i zagrożeń oraz pierwotnej i przyszłej postaci 

krajobrazu, a także strefowanie ochronne przedmiotowego obszaru;

- ustalenia i wytyczne określające granice parku (wyznaczenie lub korekta), kierunki i zakresy 

działań w strefach, sposoby rozwiązywania konfliktów i ograniczania zagrożeń oraz wytyczne 

do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Utworzenie  parku  kulturowego,  jego  granice  oraz  szczegółowe  zakazy  i  nakazy  określą 

uchwały Rady Miasta zgodnie z przepisami odrębnymi. Ustalenia uchwał będą wiążące dla planów 

miejscowych.

4. KIERUNKI  ROZWOJU  SYSTEMÓW  KOMUNIKACJI  I  INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

4.1. Systemy komunikacji

Rozwój  systemów  komunikacji  miasta  powinien  następować  zgodnie  z  zasadami 

zrównoważonego rozwoju, czyli dążenia do równowagi pomiędzy realizacją celów gospodarczych, 

społecznych,  transportowych  i  ochrony  środowiska.  Wymaga  to  uwzględnienia  w  polityce 

rozwojowej  interesów  różnych  grup  użytkowników  i  zastosowanie  działań,  które  pozwolą  na 

zapewnienie  sprawności  i  efektywności  funkcjonowania  systemów  komunikacji,  spełniających 

wszystkie  oczekiwania  użytkowników  (mieszkańców  miasta,  pracujących  w  mieście  itp.) 

w warunkach  ograniczonych  możliwości  finansowych,  przestrzennych,  technicznych 

i środowiskowych.  Należy  maksymalizować  korzyści  społeczne  w  stosunku  do  ponoszonych 

kosztów poprzez zarządzanie popytem użytkowników systemu transportowego w taki sposób, aby 

zapotrzebowanie  na  podróżowanie  było  zaspokajane  w  sposób  jak  najbardziej  ekonomiczny. 
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Podstawowymi działaniami, które powinny wyprzedzać decyzje o nowych inwestycjach w systemie 

komunikacyjnym (transportowym), są:

– lepsze  wykorzystanie  istniejących  zasobów (np.  poprzez  zarządzanie  ruchem,  zarządzanie 

eksploatacją infrastruktury, uprzywilejowanie transportu zbiorowego);

– ograniczanie  motoryzacji  i  stwarzanie  alternatywnych  możliwości  odbywania  podróży  (np. 

poprzez zwiększanie atrakcyjności transportu zbiorowego, rozwój ruchu rowerowego, ułatwienia 

w ruchu pieszych, wprowadzanie systemów typu: carpooling, carsharing);

– planowanie  przestrzenne  i  stymulowanie  rozwoju  zagospodarowania  miasta  (np.  poprzez 

dogęszczanie zagospodarowania w korytarzach dobrze obsługiwanych przez transport  zbiorowy, 

zwiększanie  atrakcyjności  funkcjonalnej  obszarów  śródmiejskich,  mieszanie  funkcji, 

przeciwdziałanie eksplozji i suburbanizacji miasta);

– stosowanie mechanizmów fiskalnych (np. opłaty za parkowanie,  opłaty za wjazd do obszaru, 

opłaty za korzystanie z wybranych elementów infrastruktury, podatki od pojazdów, kształtowanie 

cen biletów w transporcie zbiorowym).

W  rozwoju  systemów  komunikacji  miasta  zgodnie  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju 

priorytetowe znaczenie nadaje się rozwojowi transportu zbiorowego, rozwojowi ruchu rowerowego 

i  pieszego.  Za  najważniejsze  działania  dla  rozwoju  systemów  komunikacji  Lublina  uznaje  się 

uprzywilejowanie transportu zbiorowego, rozwój podstawowego układu drogowego, w tym układu 

tras  obwodowych,  rozwoju  ruchu  rowerowego  i  zmiany  w  organizacji  ruchu  związanej 

z ograniczeniami ruchu w obszarze centralnym miasta.

4.1.1. Komunikacja drogowa

W rozwoju układu drogowego Lublina podstawowym zadaniem jest wytworzenie układów tras 

obwodowych:  Obwodnicy  Śródmiejskiej,  Obwodnicy Miejskiej  oraz wspieranie rozwoju układu 

tras ekspresowych – Obwodnicy Lublina. 

Obwodnica Śródmiejska – o przebiegu wyznaczonym ulicami: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, 

al. Unii Lubelskiej, Al. Zygmuntowskie, al. Józefa Piłsudskiego, ul.  Lipowa, Al. Racławickie, ul. 

Józefa  Poniatowskiego do al.  Solidarności  –  powinna przede wszystkim służyć  obsłudze ruchu 

dojazdowego do obszaru centralnego, przy możliwie jak najmniejszym jej  wykorzystywaniu do 

obsługi podróży międzydzielnicowych. Obwodnica powinna mieć klasę G.

Obwodnica Miejska – o przebiegu wyznaczonym ulicami: al.  Mieczysława Smorawińskiego, 

al. Władysława  Andersa,  ul.  Mełgiewską,  ul.  Emanuela  Grafa,  al.  Tysiąclecia,  al.  Wincentego 

Witosa,  ul.  Krańcową,  ul.  Dywizjonu  303,  planowanym  przedłużeniem  ul.  Wyścigowej  do 

ul. Wrotkowskiej, ul. Wrotkowską, ul. Diamentową, ul. Krochmalną, ul. Jana Pawła II, ul. Armii 

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          105/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

Krajowej,  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  i  jej  planowanym przedłużeniem do  al.  Solidarności, 

al. Solidarności  do  al.  Mieczysława  Smorawińskiego  –  powinna  służyć  obsłudze  podróży 

międzydzielnicowych i powiązań z wlotami do miasta oraz układem tras służących do rozrządu 

ruchu  zewnętrznego  w  stosunku  do  Lublina  (trasy  ekspresowe  i  inne). Obwodnica  Miejska 

zasadniczo powinna mieć klasę GP (zał. nr 4: Komunikacja drogowa, kolejowa i lotnicza).

Oprócz  tego,  zgodnie  z  ustaleniami  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa 

Lubelskiego (2015 r.), przewidywane jest kształtowanie pierścieniowego układu komunikacyjnego 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (pierścienia wewnętrznego LOM). W związku z dalszym 

wspieraniem  rozwoju ww.  układu  komunikacyjnego,  uznaje  się  za  zasadne  uzupełnienie 

ekspresowej trasy obwodowej (S12/S17/S19) stanowiącej Obwodnicę Lublina o planowany nowy 

ciąg komunikacyjny (w klasie G), łączący węzły "Lublin-Węglin" i "Lublin-Felin". Uwzględnienie 

tego  rozwiązaniu  pozwoli dopełnić  układ  tras  obwodowych  w  południowej  części  miasta, 

ułatwiając  tym samym rozrząd ruchu zewnętrznego w stosunku do miasta  jak  i  ruchu źródłowo-

docelowego w obrębie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach racjonalizacji układu komunikacyjnego miasta należy dokonać analizy technicznej 

pod kątem możliwości usprawnienia układów drogowych w mieście (w szczególności w miejscach 

wskazanych  na  załączniku  nr 32  Uwarunkowania),  w  dostosowaniu  do  wymogów  prawnych, 

związanych  między  innymi  z  przebiegiem  sieci  infrastruktury  technicznej  o charakterze 

magistralnym (np. gazociągów).

4.1.2. Komunikacja zbiorowa (publiczna)

Zgodnie  z  wizją  przyjętą  w  „Planie  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu 

zbiorowego  dla  Gminy  Lublin  i  gmin  sąsiadujących”,  z  którymi  Gmina  Lublin  zawarła 

porozumienie  w  zakresie  organizacji  publicznego  transportu  zbiorowego”  (Uchwała  Nr 

674/XXVII/2013  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  17  stycznia  2013 r.  z  późn.  zm.)  zakłada  się 

funkcjonowanie  nowoczesnego  i  proekologicznego  systemu  komunikacji  zbiorowej, 

konkurencyjnego  względem  komunikacji  indywidualnymi  środkami  transportu.  W  tym  celu, 

niniejszy  dokument  zakłada  funkcjonowanie  komunikacji  zbiorowej  jako  uprzywilejowanego 

środka  transportu,  o  coraz  większym  udziale  w  przewozach  poprzez  realizację  określonych 

rozwiązań  infrastrukturalnych  w  strukturze  funkcjonalno-przestrzennej  miasta,  w  tym 

uwzględnionych m. in. w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie na 

lata 2005-2015.

Priorytetową  rolę  w  rozwoju  systemów  komunikacji  Lublina  powinna  pełnić  komunikacja 

zbiorowa, realizowana poprzez publiczną komunikację autobusową i trolejbusową. Komunikacja 
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zbiorowa powinna mieć przewagę nad komunikacją indywidualną (prywatnymi samochodami) pod 

względem czasu dojazdu do centrum, płynności przejazdu i niezawodności odbywania podróży.

Dopuszcza  się  także  realizację  innych  środków  transportu  zbiorowego,  takich  jak  np. 

komunikacja tramwajowa, które mogłyby stanowić uzupełnienie systemu komunikacji zbiorowej, 

umożliwiając realizację szybkich połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi dzielnicami, 

ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszaru  funkcjonalnego  śródmieścia  –  centrum  miasta  oraz 

Świdnika i lotniska. Dodatkowo, mogłyby pełnić funkcję atrakcji turystycznych i wyróżnika na tle 

innych miast w kraju np. tramwaj wodny na Zalewie Zemborzyckim.

W celu zapewnienia uprzywilejowania komunikacji zbiorowej w ruchu ulicznym niezbędne jest 

wprowadzanie  wydzielonych  pasów  -  wyodrębnionych  jezdni  dla  komunikacji  zbiorowej, 

i priorytetu w sterowaniu ruchem oraz realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Należy 

wykształcić  układ  wysokiej  jakości  tras  komunikacji  zbiorowej,  do  której  powinien  zostać 

dostosowany układ linii autobusowych i trolejbusowych. 

Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  miejskiego  obszaru  funkcjonalnego 

ośrodka  wojewódzkiego  –  Lubelskiego  Obszaru  Metropolitalnego  (zawartym  w  Planie 

Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Lubelskiego)  należy  przewidywać  organizację 

kolei  aglomeracyjnej,  w oparciu o system stacji  i  przystanków zlokalizowanych w ramach linii 

kolejowych (nr: 7, 30, 68), w tym wskazanych na zał. 5: Komunikacja zbiorowa. W rejonie dworca 

stacji  kolejowej  „Lublin  Główny”  przewiduje  się  powstanie  intermodalnego  Zintegrowanego 

Dworca  Komunikacyjnego,  łączącego  komunikację  zbiorową dalekobieżną  i  lokalną  (kolejową, 

autobusową). Tym samym, stanowić on będzie także regionalny i subregionalny (metropolitalny) 

węzeł komunikacyjny.  Ponadto, wskazuje się na możliwość lokalizacji  punktów przesiadkowych 

komunikacji lokalnej i dalekobieżnej na Podzamczu – w rejonie ronda im. R. Dmowskiego (Al. 

Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej).

W celu rozwoju układu transportu niskoemisyjnego, na kierunkach tras wylotowych z miasta 

należy uwzględniać budowę węzłów przesiadkowych integrujących komunikację zbiorową miejską 

z  zamiejską,  z  pętlami  nawrotowymi  i  parkingami  w systemie:  "Parkuj  i  jedź"  (P+R)  –  dla 

samochodów i (B+R) – dla rowerów (zał. nr 5: Komunikacja zbiorowa).

4.1.3. Parkingi

• Parkingi dla samochodów osobowych

W  celu  uporządkowania  i  zróżnicowania  zasad  dostępności  do  poszczególnych  obszarów 

miasta,  zasad  organizacji  ruchu,  uwzględniających  możliwości  korzystania  z  samochodu 

osobowego i parkowania wprowadza się podział miasta na 3 strefy komunikacyjne:
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Strefa I – centralny obszar miasta – strefa ograniczonego i kontrolowanego parkowania;

Strefa II– obszar intensywnej zabudowy miejskiej – strefa kontrolowanego pakowania;

Strefa III – pozostałe obszary zabudowy miejskiej – strefa nieograniczonego parkowania.

W  Strefie I należy dążyć do racjonalizacji wykorzystania istniejących i planowanych miejsc 

parkingowych poprzez:

- wprowadzenie opłat za parkowanie;

- eliminację parkowania nielegalnego;

- kontrolę liczby miejsc parkingowych tworzonych przez inwestorów na własnym terenie, w celu 

zachowania równowagi między pojemnością układu ulicznego i podażą miejsc parkingowych;

- rozwój informacji o wolnych miejscach parkingowych

W Strefie II należy dążyć do:

- budowy parkingów dla samochodów i rowerów dla systemu „Parkuj i Jedź” (P+R) oraz systemu 

„Rower  i  Komunikacja  publiczna”  (B+R) w  rejonach  przystanków  kolei,  autobusów 

i trolejbusów;

- budowy parkingów i stacji rowerowych;

- sukcesywnego wprowadzania odpłatności za parkowanie na terenach publicznych w obszarach 

koncentracji ruchu;

- egzekwowania  obowiązku  budowy  parkingów  przez  inwestorów  na  własnym  terenie 

i z własnych środków.

W Strefie III należy dążyć do:

- budowy  parkingów  dla  systemu  P+R i  B+R w  rejonach  przystanków  kolei,  autobusów 

i trolejbusów;

- egzekwowania  obowiązku  budowy  parkingów  przez  inwestorów  na  własnym  terenie 

i z własnych środków.

Mając na względzie kształtowanie polityki przestrzennej zmierzającej do poprawy jakości życia 

w  mieście  nakłada  się  obowiązek  zapewnienia  odpowiedniej  liczby  miejsc  postojowych  dla 

samochodów osobowych i rowerów mieszkańcom oraz klientom przez inwestorów realizujących 

przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów, a także przy zmianach sposobu użytkowania 

obiektów  budowlanych,  ustalając  wskaźniki  parkingowe  miejsc  postojowych  dla  samochodów 

i rowerów.  Wymogi  dotyczące  miejsc  parkingowych  nie  obowiązują  w  przypadku  przebudowy 

i zmiany sposobu użytkowania poddaszy, mieszkań, innych obiektów lub ich części,  jeżeli będą 

wywoływać potrzeby parkingowe do 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. W tym 

celu  określono  wskaźniki  parkingowe  do  obliczania  zapotrzebowania  inwestycji  na  miejsca 
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parkingowe  dla  samochodów  osobowych,  Przyjmując,  że  zasadą  jest  lokalizacja  miejsc 

parkingowych  na  terenie  inwestycji,  w uzasadnionych  przypadkach,  w  razie  braku  możliwości 

zapewnienia  wymaganej  liczby  miejsc  parkingowych  na  własnej  działce,  należy  dopuścić 

możliwość  realizacji  brakujących  miejsc  jako  ogólnodostępnych,  w  lokalizacji  ustalonej  przez 

miasto.

L.p. Rodzaj funkcji Jednostka odniesienia
Wskaźniki miejsc parkingowych

Strefa I Strefa II Strefa III

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 lokal mieszkalny 1 min. 1 min. 2
2 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 lokal mieszkalny min. 0,5 min. 1 min. 1,5
3 Domy studenckie, internaty 10 pokoi min. 0,4 min. 0,9 min. 0,9

4 Hotele 1 pokój min. 0,3 min. 0,4 min. 0,6

5 Hotele asystenckie, pracownicze 1 pokój min. 0,2 min. 0,3 min. 0,4

6 Schroniska młodzieżowe 10 łóżek min. 0,2 min. 0,5 min. 0,9

7 Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 
świadczące usługi hotelarskie 1 pokój min. 0,2 min. 0,4 min. 1

8 Motele 1 pokój min. 1 min. 1 min. 1

9 Domy dziennego i stałego pobytu osób 
starszych 10 łóżek min. 0,3 min. 0,5 min. 0,9

10 Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży do 2000 m2

1000 m2 powierzchni 
sprzedaży maks. 20 maks. 20 min. 32

11 Obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2

1000 m2 powierzchni 
sprzedaży maks. 20 maks. 25 min. 35

12 Targowiska 1000 m2 powierzchni 
targowiska maks. 20 maks. 25 min. 50

13 Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych maks. 15 maks. 15 min.20

14 Biura, urzędy, banki, poczty – obiekty 
do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 powierzchni 
użytkowej
100 zatrudnionych

maks. 2

maks. 18

maks. 3

maks. 18

min. 5

min.25

15 Biura, urzędy, banki, poczty – obiekty 
powyżej 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 powierzchni 
użytkowej
100 zatrudnionych

maks. 2

maks. 18

maks. 3

maks. 18

min. 3

min. 25

16 Przychodnie, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie

100 m2 powierzchni 
użytkowej maks. 3 maks. 5 min.5

17 Kościoły, kaplice 100 m2 powierzchni 
użytkowej maks. 0,5 maks. 0,5 min. 1,2

18 Domy kultury, domy parafialne 100 m2 powierzchni 
użytkowej maks. 1 maks. 3 min. 3

19 Kina, teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących dla 
widzów maks. 8 maks. 15 min.15

20 Muzea 1000 m2 powierzchni 
wystawienniczej maks. 10 maks. 20

min.20 
+ 0,5 m.p. 

dla autokaru
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21 Centra targowo-wystawiennicze 1000 m2 powierzchni 
użytkowej maks. 20  min. 20 min. 40

22 Szkoły podstawowe, gimnazja 1 izba lekcyjna maks. 0,5 maks. 0,5 min.0,5
23 Szkoły średnie 1 izba lekcyjna maks. 1 maks. 1 min. 1

24 Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 
1 pomieszczenie do nauki

maks. 0,5
maks. 1,2

maks. 1,5
maks. 4

min. 1.5
min. 4

25 Przedszkola, świetlice 1 sala pobytu maks. 2 maks. 3 min. 3
26 Szpitale, kliniki 1 łóżko maks. 1 maks. 1 min. 1
27 Rzemiosło usługowe 100 m2 pow. użytkowej maks. 2 maks. 2 min. 2

28

Place składowe, duże hurtownie 
powyżej 2000 m2 powierzchni 
składowej, magazyny, sprzedaż 
towarów masowych

1000 m2 powierzchni 
składowej 0 maks. 2 min.3

29 Zakłady przemysłowe, rzemiosło 100 zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie 0 maks. 30 min. 40

30 Warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanowisko naprawcze 0 maks. 3 min. 4
31 Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt 0 maks. 5 min. 5
32 Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt 0 maks. 2 min. 2
33 Myjnie samochodowe 1 stanowisko do mycia maks. 2 maks. 2 min. 4

34 Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2 powierzchni 
użytkowej maks. 2 maks. 4 min. 4

35 Kryte pływalnie 100 m2 lustra wody maks. 5 maks. 7 min. 5
36 Korty tenisowe (bez widzów) 1 kort maks. 1 maks. 7 min. 2

37 Cmentarze 100 m2 terenu 0 maks. 0,1
0,1

 lecz nie 
mniej niż 20

38 Zieleń urządzona (ogrody działkowe) 10 działek 0 maks. 3 min. 3

• Parkingi dla rowerów

Realizowany przez miasto rozwój sieci dróg rowerowych i zakładany wzrost udziału tego środka 

lokomocji  w  realizacji  podstawowych  podróży  z  wykorzystaniem  rowerów  miejskich  wymaga 

doposażenia tego podsystemu o urządzone miejsca parkingowe. Mając na względzie realizowaną 

przez  miasto  Lublin  politykę  rowerową  i  zakładany  wzrost  udziału  tego  środka  transportu 

przyjmuje się następujące wskaźniki parkingowe dla rowerów w odniesieniu do poszczególnych 

funkcji i stref komunikacyjnych. W tym celu określone zostały wskaźniki parkingowe do obliczania 

zapotrzebowania inwestycji na miejsca parkingowe dla rowerów:

Dla biur i urzędów Dla handlu i usług Dla mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej

Strefa I 10-18 miejsc/1000m2 pow. 
użytkowej biur i urzędów

15-25 miejsc/1000m2 pow. 
użytkowej handlu i usług

min. 0,5 miejsca/1 lokal 
mieszkalny

Strefa II 20-30 miejsc/1000m2 pow. 
użytkowej biur i urzędów

25-35 miejsc/1000m2 pow. 
użytkowej handlu i usług

min. 0,7 miejsca /1  lokal 
mieszkalny,

Strefa III 25-30 miejsc/1000m2 pow. 
użytkowej biur i urzędów

30-60 miejsc /1000m2 pow. 
użytkowej handlu i usług

min. 1 miejsce/1 lokal 
mieszkalny
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W kierunkach rozwoju polityki rowerowej należy podkreślić ochronę pieszych przed ruchem 

zarówno pojazdów,  jak  i  rowerów.  W chwili  obecnej  rowerzyści  stanowią  równoprawną grupę 

uczestników  ruchu  drogowego  i  winno  się  dążyć  do  ich  odseparowania  od  pieszych.  Ruch 

rowerowy powinien odbywać się poprzez ulice klasy D i L na zasadach ogólnych. Przy drogach 

wyższych klas  należy dążyć  do  wydzielania  pasów ruchu dla  rowerów, przy czym kontrapasy, 

ze względu na wywoływany efekt, winny być stosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Dla  obszarów  objętych  i  obejmowanych  miejscowymi  planami  zagospodarowania 

przestrzennego przyjmuje się wskaźniki miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz dla 

rowerów  zgodnie  z  ustaleniami  tych  planów  -  w  dostosowaniu  do  bieżących  potrzeb 

i uwarunkowań występujących na danym terenie.

4.1.4. Komunikacja lotnicza

Obsługa komunikacją lotniczą w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych realizowana 

będzie przez Port Lotniczy Lublin zlokalizowany na terenach Świdnika oraz gmin Mełgiew i Wólka 

w  odległości  ok.  9 km od  centrum miasta  liczonej  w  linii  prostej.  Planowana  jest  rozbudowa 

lotniska (wraz z budową terminala cargo) i przystosowanie go do kategorii lotniska regionalnego 

o charakterze  międzynarodowym.  Lokalizacja  lotniska  związana  jest  z  obowiązywaniem 

nieprzekraczalnych ograniczeń wysokości  obiektów budowlanych oraz naturalnych,  określonych 

w dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska  Lublin  oraz  lotniska  Radawiec  k/Lublina,  zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie 

powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. Ograniczenia wysokości 

obiektów obejmują także umieszczone na nich urządzenia, w tym anteny, reklamy, a w przypadku 

dróg lub linii  kolejowych – również ich skrajnie.  Na nieruchomościach w rejonach podejść do 

lądowania zabronione jest  sadzenie i  uprawa drzew i  krzewów mogących stanowić przeszkody 

lotnicze (zgodnie z art.87 ust.7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze). W odległości 5 km od 

lotniska  zabroniona  jest  budowa  lub  rozbudowa  obiektów  budowlanych,  które  mogą  stanowić 

źródło żerowania ptaków (art.87 ust.6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze).

4.1.5. Komunikacja kolejowa

W  celu  usprawnienia  i  przyspieszenia  komunikacji  kolejowej  w  zakresie  przewozu 

pasażerskiego oraz transportu towarowego planowana jest: (1) modernizacja linii kolejowej nr 7 

(Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk), obejmującą także budowę przystanku osobowego 

„Lublin  Zachód”,  (2)  modernizacja  linii  kolejowej  nr  68  na  odcinku  Lublin  –  Stalowa  Wola 

Rozwadów w ciągu tzw. Magistrali Wschodniej – zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 
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roku 2023 roku, (3) budowa i  modernizacja istniejących linii  kolejowych, w tym także bocznic 

kolejowych. Istotne są również działania poprawiające stan techniczny układu torowego i urządzeń 

kolejowych. Ze względu na eksploatację linii kolejowych (oraz bocznic i przejazdów kolejowych), 

działanie  urządzeń  oraz  wykluczenia  zagrożeń  bezpieczeństwa  ruchu  kolejowego,  na  terenach 

położonych  w sąsiedztwie  linii  kolejowych  obowiązują  ograniczenia  w  zakresie  możliwości 

sytuowania budowli i budynków wynikające z przepisów prawa – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym. Zgodnie z ww. ustawą wskazane minimalne odległości od granicy terenu 

kolejowego  (10m)  oraz  od  osi  skrajnego  toru  (20m)  winny  być  zwiększane  w  zależności  od 

przeznaczenia obiektów - w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu.  Ograniczenia te  nie 

dotyczą obiektów przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania linii kolejowych 

oraz obsługi przewozu osób i rzeczy. Oprócz tego obowiązują wymagania w zakresie odległości 

i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów oraz elementów ochrony akustycznej 

w  sąsiedztwie  linii  kolejowych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

7 sierpnia  2008 r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie  odległości  i  warunków  dopuszczających 

usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i  wykonywania robót ziemnych 

w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 

pasów przeciwpożarowych.

W związku  z  powyższym,  zagospodarowanie  terenów  sąsiadujących  z  liniami  kolejowymi 

(w tym w szczególności z linią nr 7 posiadającą znaczenie międzynarodowe) powinno uwzględniać 

istnienie  i  rozwój  transportu  kolejowego,  jako inwestycję  celu publicznego o dużym znaczeniu 

gospodarczym,  istotnym dla  rozwoju  miasta  i  regionu  –  zatem nadrzędną  wobec  innych  form 

zagospodarowania. W planach miejscowych należy dążyć do eliminacji konfliktów przestrzennych 

wynikających z przebiegu linii  kolejowych bądź sąsiedztwa terenów kolejowych, wprowadzając 

m .in.  odpowiednie strefy izolacyjne w szczególności  od terenów mieszkalnych (wielopiętrową, 

właściwie formowaną zieleń, odpowiednie funkcje terenów sąsiednich itp.).

4.1.6. Komunikacja rowerowa

W nawiązaniu do uchwalonego w 2011 r. dokumentu p.n. „Polityka Rowerowa Miasta Lublin” 

(Uch.  Nr  224/XIV/2011 R.  M.  Lublin  z  dnia  22  października  2011 r.)  oraz  Strategii  rozwoju 

systemu dróg rowerowych w mieście Lublin (2014 r.),  dokument Studium zakłada usprawnienie 

komunikacji  na  terenie  miasta  poprzez  uwzględnienie  potrzeby  dalszego  rozwoju  komunikacji 

rowerowej jako alternatywnego środka komunikacji, korzystnego z punktu widzenia oddziaływania 

ekonomicznego,  ekologicznego  i  społecznego.  W  tym  celu,  w  Studium  wyznaczono 

wykorzystywane  w  podróżach  codziennych  główne  kierunki  tras  rowerowych  o  charakterze 
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ogólnomiejskim,  prowadzone  w  pasach  drogowych  ulic  oraz  o charakterze  rekreacyjno  - 

turystycznym,  prowadzone  po  terenach  zieleni  parkowej,  zieleni  wzdłuż  suchych  dolin,  rzek 

i Zalewu  Zemborzyckiego.  Określony  w  Studium  schemat  głównych  tras  rowerowych  należy 

traktować jako wytyczne kierunkowe, przy czym na etapie opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne jest wprowadzanie korekt przebiegu głównych tras 

rowerowych, a także wprowadzanie nowych przebiegów tras rowerowych, wynikających z analiz 

urbanistycznych  obszaru  planu  oraz  usprawnienia  powiązań  ruchu  rowerowego  z  terenami 

przyległymi. Trasy rowerowe w ulicach układu podstawowego miasta należy segregować od ruchu 

samochodowego i ruchu pieszego. Trasy o dużym natężeniu ruchu rowerowego należy segregować 

od  ruchu  pieszego.  W  obszarze  centralnym  miasta  oraz  w strefie  intensywnej  zabudowy 

śródmiejskiej  system  tras  rowerowych  należy  organizować  z wykorzystaniem  istniejącej 

infrastruktury  ulic  poprzez  wprowadzanie  uspokojenia  ruchu,  wyznaczanie  pasów,  czy 

(w uzasadnionych wypadkach) kontrpasów rowerowych.

Rozwój  komunikacji  rowerowej  nie  może  niszczyć  historycznych  obszarów  układów 

urbanistycznych w tym alei komunikacyjnych wysadzanych wieloletnim drzewostanem. Ponadto 

powinien  uwzględniać  przebudowę  i  rozbudowę  istniejącej  sieci  ciągów  rowerowych  wraz 

z infrastrukturą  towarzyszącą  obejmującą  m.  in.:  miejsca  parkingowe,  stojaki  dla  rowerów, 

oświetlenia  oraz  rozwój  sieci  bezobsługowych  wypożyczalni  rowerów (zał.  nr  6:  Komunikacja 

piesza i rowerowa).

4.1.7. Komunikacja piesza

Zakłada się kształtowanie komunikacji pieszej jako ciągłego i spójnego systemu tras pieszych, 

m.in.  poprzez  realizację  ciągów  pieszych  w  nowoprojektowanych  ulicach,  wyznaczanie  tras 

pieszych o charakterze rekreacyjno - turystycznym oraz wyznaczanie stref pieszych w formie ulic, 

skwerów lub  placów wyłączonych  całkowicie  lub  prawie  całkowicie  z  ruchu  kołowego.  Trasy 

piesze  powinny  być  realizowane  zgodnie  z  zasadą  zapewnienia  dostępności,  bezpieczeństwa 

i wygody  wszystkim  użytkownikom  (w  tym  osobom  niepełnosprawnym)  powiązanych  z 

zintegrowanym  systemem  komunikacji  zbiorowej.  Należy  dążyć  do  eliminacji  barier 

przestrzennych uniemożliwiających swobodne funkcjonowanie ruchu pieszego. Miasto  dysponuje 

dokumentem porządkującym politykę pieszą pn. „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju 

ruchu pieszego w Lublinie”, przyjęte Zarządzeniem nr 20/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 

lutego 2017 r.  W nawiązaniu do ww. dokumentu,  należy kształtować kierunki rozwoju systemu 

transportu pieszego oraz przestrzeni pieszych, realizować poszczególne zamierzenia inwestycyjne 

w  oparciu  o  rekomendowane  rozwiązania  –  na  etapie  sporządzania  miejscowych  planów 
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zagospodarowania przestrzennego, a następnie projektów realizacyjnych dla określonych inwestycji 

(zał. nr 6: Komunikacja piesza i rowerowa).

4.2. Infrastruktura techniczna
4.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Główne cele w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

• utrzymanie sprawności technicznej istniejących sieci i urządzeń wodociągowych,

• poprawa standardów zaopatrzenia miasta w wodę poprzez objęcie zasięgiem obsługi wodociągu 

miejskiego wszystkich istniejących i planowanych terenów zainwestowania, 

• dostosowanie  technologii  do  aktualnego  i  prognozowanego  zapotrzebowania  na  usługi 

w zakresie dostawy wody,

• zagwarantowanie niezawodności zasilania w wodę w warunkach normalnych i  w sytuacjach 

zagrożenia kryzysowego,

• dostosowanie do wymagań ochrony środowiska,

• dostosowanie do nowych wymagań prawnych (modernizacja stacji wodociągowych i ujęć),

• uregulowanie stanów prawnych usytuowania  ujęć  wody i  urządzeń wodociągowych,  w tym 

dostosowanie zapisów planów do aktualnego stanu faktycznego i prawnego,

• ochrona ujęć wody.

Cele   te realizowane będą między innymi poprzez:  

• wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

• aktualizację koncepcji zasilania miasta w wodę,

• inwestycje odtworzeniowe sieci wodociągowej w celu poprawy warunków zasilania, z uwagi na 

zły stan techniczny, ponadnormatywne zagłębienie, posadowienie w trudnodostępnych terenach 

lub wykonanie z azbestocementu,

• włączenie w system miejski ujęcia wody w Turce, w celu zaopatrzenia w wodę północnych 

i północno-wschodnich rejonów miasta, w tym dzielnic Rudnik, Bursaki i Felin,

• rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej na Felinie i przepompowni Ruta,

• budowę sieci wodociągowej w tym: magistrali w ul Doświadczalnej Ø300 – 0,24 km, sieci w ul. 

Droga  Męczenników  Majdanka  Ø250  –  2,50 km,  ul.  Dekutowskiego  Ø 400  ok.  2,5 km, 

magistrala  w dzielnicy Sławin  Ø300 – 1,88 km, magistrali  w dzielnicy Rudnik  Ø500 – ok. 

2,3 km,

• realizację zbiorników wyrównawczych: "Węglin", "Sławin", "Felin" oraz pompowni strefowej 

"Rudnik",
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• inwestycje  modernizacyjne  ujęć,  stacji  wodociągowych  i  pompowni  w  tym:  stacji 

wodociągowej "Dziesiąta", pompowni "Zemborzycka", ujęcia "Prawiedniki",

• budowę sieci rozdzielczych w terenach nie posiadających dostępu do wodociągów,

• przyłączenie do  systemu  wodociągowego  miasta  terenów  miejskich  zasilanych  z  gmin 

ościennych.

(zał. nr 7: Zaopatrzenie w wodę).

4.2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych i wód opadowych

Główne cele w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i wód opadowych:

• poprawa efektywności i dostosowanie do wymagań ochrony środowiska oczyszczania ścieków 

komunalnych i deszczowych,

• poprawa sprawności technicznej sieci i urządzeń systemów kanalizacyjnych,

• rozszerzenie zasięgu obsługi kanalizacją sanitarną i deszczową na istniejącym i planowanym 

obszarze zainwestowania,

• zastosowanie indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

wyłącznie  na  terenach zabudowy rozproszonej  i  peryferyjnej  przy sprzyjających  warunkach 

hydrogeologicznych i wyposażeniu terenu w sieci wodociągowe,

• na  terenach  o  niskiej  intensywności  zabudowy  do  czasu  budowy  kanalizacji  sanitarnej 

stosowanie szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków i ich kontrolowany wywóz do stacji 

zlewnych,

• stosowanie  indywidualnych  rozwiązań  odprowadzania  wód  opadowych  zapobiegających 

degradacji środowiska na terenach zabudowy rozproszonej,

• zapobieganie zanieczyszczaniu cieków wodami deszczowymi,

• stosowanie  systemów  retencji  i  infiltracji  zmniejszających  i  opóźniających  odpływ  wód 

opadowych i roztopowych,

• stosowanie  retencji  wód  opadowych  i  roztopowych  poprzez  wykorzystanie  istniejących 

i planowanych oczek i zbiorników wodnych.

Cele te realizowane będą między innymi poprzez: 

• opracowanie koncepcji rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej dla miasta Lublin,

• modernizację oczyszczalni ścieków Hajdów,

• modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, ze względu na zły stan techniczny, ponadnormatywne 

zagłębienie oraz okres realizacji (lata 50-80 ubiegłego wieku) (zgodnie z planem przedsięwzięć 

rozwojowo-modernizacyjnych MPWiK),
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• budowa nowych  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  tym:  przedłużenie  kolektora  "B8"  do rejonu 

al. Kraśnickiej  i  realizacja  sieci  w południowo-zachodniej  części  miasta  oraz  w dzielnicach 

Felin, Rudnik, Botanik, Sławin, rejonie ulic: Janowskiej i Poligonowej,

• budowa przepompowni ścieków komunalnych w rejonie ulic: Dębowej i Skowronkowej,

• realizacja sieci umożliwiających przyjęcie ścieków z gmin sąsiednich w ramach kanalizowania 

aglomeracji Lublin,

• wyposażenie wylotów kanałów deszczowych do odbiorników w urządzenia do oczyszczania 

wód opadowych,

• inwestycje odtworzeniowe sieci kanalizacji deszczowej,

• odtworzenie cieku spod Konopnicy oraz zbiorników retencyjno-infiltracyjnych w celu odbioru 

wód opadowych ze zlewni rejonu Węglina Północnego, Lipniaka, Konstantynowa, Szerokiego

• budowa nowych sieci kanalizacji deszczowej w tym: budowa kolektora 89  Ø 2m – 2,2 km, 

przedłużenie kolektora "R-3" do rejonu al. Kraśnickiej (ok. 2,4km  Ø 1,6-0,6), realizacja sieci w 

dzielnicach: Sławin, Botanik, Szerokie, Lipniak, Węglinek, Głusk, Felin, Rudnik,

• budowę zbiorników retencyjnych zgodnie z koncepcją kanalizacji deszczowej m. Lublin,

• indywidualne zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zabudowy jednorodzinnej.

(zał. nr 8: Odprowadzenie ścieków sanitarnych; zał. nr 9: Odprowadzenie wód opadowych).

4.2.3. Zaopatrzenie w gaz

Główny  cel  w  zakresie  zaopatrzenia  w  gaz  to:  rozszerzenie  zasięgu  obsługi  oraz  poprawa 

niezawodności sieci gazowych.

Cel ten realizowany będzie między innymi poprzez: 

• kontrolę i  sukcesywną wymianę sieci gazowych wykonanych z rur stalowych, których wiek 

przekracza 20 lat,

• modernizację  stacji  redukcyjno-pomiarowych  obejmującą  rozbudowę  sieci  telemetrii 

umożliwiającej  stały  monitoring  pracy  sieci  dystrybucyjnej  -  gwarantujący  bezpieczeństwo 

dostaw gazu,

• modernizację stacji: Motycz POLCOP, Lublin-Żeglarska oraz Głusk-Odległa,

• systematyczną wymianę armatury na szczelną dla zmniejszenia ryzyka awarii,

• poprawę  warunków  zaopatrzenia  w  gaz  na  nowych  terenach  przewidzianych  pod 

zainwestowanie  w zachodniej  części  miasta  -  realizację  nowego  powiązania  miejskiej  sieci 

średniego ciśnienia ze stacją redukcyjną RSP POLCOP w Motyczu (od stacji SRP POLCOP do 

ul. Raszyńskiej, wzdłuż ul. Głównej i al. Warszawskiej do rejonu ul. Zbożowej),
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

• realizację nowej stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia RSP Wrotków w rejonie ul. 

Żeglarskiej, która zastąpi istniejącą stację przy ul. Diamentowej oraz sieci średnioprężnej Ø350 

od ul. Żeglarskiej poprzez osiedle Nałkowskich II do rejonu lokalizacji Zakładu Gazowniczego 

przy ul. Diamentowej (ewentualnie adaptacja istniejących sieci wysokoprężnych 2xØ250),

• realizację  nowych  sieci  średnioprężnych  w  tym:  od  ulicy  Choiny  wzdłuż  ul.  Do  Dysa  do 

dzielnicy Rudnik, w ul. Poligonowej, od Al. Witosa wzdłuż ul. Grygowej do dzielnicy Felin, od 

sieci  w  ul.  Sowińskiego  wzdłuż  ul.  Głębokiej  do  sieci  w  ul.  Nałęczowskiej  (Ø250),  od 

ul. Żeglarskiej wzdłuż ul. Janowskiej,

• uwzględnianie  w  uchwalanych  przez  gminę  miejscowych  planach  zagospodarowania 

przestrzennego ustanowionych wzdłuż gazociągów wysokiego ciśnienia stref kontrolowanych i 

związanych  z  nimi  ograniczeń  w  zagospodarowaniu  terenu  (Rozporządzenie  Ministra 

Gospodarki  z  dnia  26 kwietnia  2013 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie),

• opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 

ich  aktualizację  (art. 19  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997 r.  Prawo  energetyczne)  lub 

opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

(zał. nr 10: Zaopatrzenie w gaz).

4.2.4. Zaopatrzenie w ciepło

Funkcjonujące na terenie miasta elektrociepłownie: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia 

Lublin  Wrotków  i  Megatem  EC-Lublin  Sp.  z  o.o.  produkują  energię  elektryczną  i  ciepło 

w wysokosprawnej kogeneracji, polegającej na wytworzeniu obu tych produktów z tego samego 

strumienia paliwa. W przypadku Elektrociepłowni Lublin Wrotków energia pozyskiwana jest  w 

oparciu o blok gazowo – parowy opalany gazem ziemnym wysokometanowym oraz o cztery kotły 

wodne opalane węglem kamiennym. W przypadku elektrociepłowni Megatem energia pozyskiwana 

jest  w  oparciu  o  trzy  kotły  parowe  opalane  węglem  kamiennym  współpracujące  z  dwoma 

turbogeneratorami oraz o dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym.

Główne cele w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

• rozszerzenie zasięgu obsługi oraz poprawa niezawodności systemu ciepłowniczego miasta,

• poprawa  warunków  ochrony  powietrza  oraz  zmniejszanie  uciążliwości  transportu  opału 

i odpadów paleniskowych,

• wykorzystanie  do  produkcji  ciepła  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii,  w  szczególności: 
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pomp ciepła, solarnych paneli termicznych, kotłów opalanych biomasą oraz wysokosprawnych 

układów kogeneracyjnych zasilanych paliwami gazowymi.

Cele te realizowane będą między innymi poprzez: 

• opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 

ich  aktualizację  (art.  19  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  energetyczne)  lub 

opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)., 

• nadanie priorytetu zaopatrzenia w ciepło sieciowe obszarów objętych zasięgiem miejskiej sieci 

cieplnej  oraz  planowanych  obszarów  o  zabudowie  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  zwartej, 

wielokondygnacyjnej i zabudowie przemysłowej,

• maksymalne  wykorzystanie  możliwości  zaopatrzenia  w  ciepło  produkowane  w  skojarzeniu 

z produkcją energii elektrycznej,

• modernizację sieci ciepłowniczych polegającą na zastosowaniu rurociągów preizolowanych,

• modernizację i automatyzację węzłów cieplnych,

• rozbudowę i  modernizację Megatem EC-Lublin:  modernizację  lub budowę nowego komina, 

budowę  bloku  energetycznego  zasilanego  biomasą,  modernizacja  kotła  wodnego,  budowa 

akumulatora ciepła, budowę olejowego kotła  szczytowego,  budowę magistrali  ciepłowniczej 

służącej do wprowadzenia mocy cieplnej z nowych jednostek do sieci LPEC,

• rozbudowę i modernizację Elektrociepłowni Lublin Wrotków: budowę instalacji odazotowania 

i odsiarczania  spalin  kotłów  wodnych  wraz  z  budową  nowego  komina,  budowę  bloku 

energetycznego opalanego biomasą, budowę układu akumulacji ciepła,

• realizację nowych sieci ciepłowniczych w tym: wzdłuż ul. Świdnickiej do rejonu skrzyżowania 

z  ul.  Bazylianówka,  a  następnie  wzdłuż  przedłużenia  ul.  Związkowej  oraz  w  dzielnicach: 

Rudnik, Felin, Wrotków, Węglinek i dla terenów położonych w rejonie ul. Poligonowej.

(zał. nr 11: Zaopatrzenie w ciepło).

4.2.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Uwzględniając  analizę  stanu  istniejącego,  uwarunkowania,  ustalenia  zawarte  w  Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Strategii Rozwoju Lublina na lata 

2013-2020  oraz  wnioski  odpowiednich  instytucji  formułuje  się  następujące,  podstawowe  cele 

rozwoju w zakresie elektroenergetyki:

– poprawa pewności zasilania oraz zwiększenie możliwości przesyłu mocy i energii elektrycznej;

– podniesienie standardów zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną;
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– ograniczenie uciążliwości napowietrznych linii elektroenergetycznych;

– propagowanie i promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wyżej wymienione cele realizowane będą poprzez:

• rozbudowę zlokalizowanej poza terenem miasta Głównej Stacji Zasilającej - GSZ Lublin 400 

stanowiącą jedno z dwóch głównych źródeł zasilających system elektroenergetyczny m. Lublina 

z  planowaną  realizacją  nowych  wyprowadzeń  o  napięciu  400  kV  w  kierunku  Chełma 

i Zamościa;

• połączenie GSZ Lublin 400 z Główną Stacją Zasilająca GSZ Abramowice (która jest drugim 

głównym  źródłem  zasilającym  m.  Lublin  zlokalizowanym  przy  ul.  Abramowickiej)  linią 

napowietrzno kablową o napięciu 220 kV;

• adaptację istniejących linii napowietrznych 220 kV relacji  GSZ Abramowice – Mokre, GSZ 

Abramowice – Puławy, GSZ Abramowice – Stalowa Wola z możliwością prowadzenia prac 

eksploatacyjnych,  remontowych i  modernizacyjnych dopuszczających odbudowę, rozbudowę 

i przebudowę istniejących linii oraz ewentualną  przyszłościową budowę nowych linii na ich 

miejscu;

• realizację  na  terenach  aktywności  gospodarczej,  usług,  użyteczności  publicznej  oraz 

infrastruktury,  źródeł  energii  elektrycznej  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii,  ze 

szczególnym  uwzględnieniem:  fotowoltaiki,  układów  hybrydowych  oraz  wysokosprawnych 

układów kogeneracyjnych zasilanych paliwami gazowymi;

• dywersyfikację  produkcji  energii  elektrycznej  w  instalacjach  prosumenckich  (w  rozumieniu 

ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  o  odnawialnych  źródłach  energii),  ze  szczególnym 

uwzględnieniem: fotowoltaiki, mikroturbin wiatrowych oraz układów hybrydowych;

• modernizację, rozbudowę oraz budowę nowych Głównych Punktów Zasilających na terenach 

o wysokim zapotrzebowaniu  na  energię  elektryczną  (koncentracje  zabudowy przemysłowej, 

mieszkaniowej,  usługowej).  Między  innymi  przewiduje  się  budowę  GPZ  Węglinek,  GPZ 

Solidarności,  GPZ  Działkowa,  docelowo  GPZ  Rudnik  w  miejsce  istniejącego  RS  Rudnik 

(K 1400),  przebudowę GPZ  Wrotków oraz budowę elektroenergetycznej podstacji  trakcyjnej 

PKP Lublin 110 kV dla potrzeb zasilania modernizowanych linii kolejowych nr 7 i 68 (GPZ 

PKP);

• adaptację  istniejących  linii  napowietrznych  110  kV zasilających  Główne  Punkty  Zasilające 

z możliwością ich modernizacji w tym przebudowy na sieć kablową, oraz realizacja nowych 

linii napowietrznych lub kablowych 110 kV zasilających planowane GPZ;
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• rozbudowę oraz budowę nowych sieci magistralnych i rozdzielczych oraz urządzeń średniego 

napięcia na terenach nowych realizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej, 

na terenach posiadających niewystarczającą gęstość sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz 

powiązanie ich z sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi poza terenem 

miasta - przewiduje się możliwość przebudowy i budowy nowych Rozdzielni Sieciowych RS;

• rozbudowę  i  budowę  nowych  sieci  magistralnych  i  rozdzielczych  oraz  urządzeń  niskiego 

napięcia na terenach nowych realizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej 

oraz  na  terenach  posiadających  niewystarczającą  gęstość  sieci  i  urządzeń 

elektroenergetycznych;

• wprowadzenie  stref  uciążliwości  linii  napowietrznych  zapewniających  zachowanie 

dopuszczalnych  poziomów pól  elektromagnetycznych  (Rozporządzenie  Ministra  Środowiska 

z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

oraz sposobów dotrzymania tych poziomów) oraz umożliwiających bezpieczne wykonywanie 

prac budowlano - montażowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych),

• opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

oraz  ich  aktualizację  (art.  19  ustawy z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo energetyczne)  lub 

opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

Do  czasu  przebudowy  linii  napowietrznych,  w  tym  przebudowy  na  linie  kablowe  oraz 

ewentualnej  ich  likwidacji  czy  zmiany  wielkości  strefy  przez  dysponenta  sieci  utrzymuje  się 

parametry  techniczne  określone  w  planach  miejscowych.  Docelowo,  przyjmuje  się  następujące 

wielkości stref linii napowietrznych:

- linia napowietrzna 220 kV – 2x25 m w obie strony od osi linii;

- linia napowietrzna 110 kV – 2x20 m w obie strony od osi linii;

- linia napowietrzna 15 kV – 2x7,5 m w obie strony od osi linii.

Strefy  wywołują  poważne  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu,  w  tym  w  realizacji 

zabudowy mieszkaniowej i innej przeznaczonej na pobyt stały ludzi, realizacji zieleni wysokiej, 

budowli  zawierających  materiały  niebezpieczne  pożarowo,  stacji  paliw  i  obiektów  od  których 

obowiązują strefy zagrożone wybuchem itp.

W celu ograniczenia szerokości stref uciążliwości linii napowietrznych należy:

- przebudować  niektóre  odcinki  linii  napowietrznych  kolidujące  z  docelowym 
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zagospodarowaniem terenu;

- realizować  linie  napowietrzne  w  korytarzach  technicznych  (inne  linie  napowietrzne,  strefy 

uciążliwości tras komunikacyjnych) ograniczających uciążliwość linii;

- zastosować szersze wprowadzenie linii kablowych, w tym na liniach wysokiego napięcia.

(zał.12: Zaopatrzenie w energię elektryczną).

4.2.6. Telekomunikacja

W dziedzinie telekomunikacji nastąpiła wyraźna zmiana zarówno pod względem ilościowym 

jak  i  jakościowym,  z  pełnym zaspokojeniem potrzeb  na  terenie  miasta  w łączność  stacjonarną 

i komórkową  oraz  usługi  ponadpodstawowe  w  tym  internetowe  świadczone  przez  operatorów 

telekomunikacyjnych.

Przewiduje się dalsze podnoszenie jakościowe usług telekomunikacyjnych poprzez:

- realizację  sieci  telekomunikacyjnych  łączności  stacjonarnej  w  tradycyjnych  jak  i  nowych 

technologiach  (światłowody)  na  terenach  nowych  realizacji  zabudowy  mieszkaniowej, 

usługowej  i  przemysłowej  oraz  na  terenach  posiadających  niewystarczającą  gęstość  sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych;

- rozwój cyfrowej sieci łączności komórkowej - sieci wielousługowych integrujących transmisję 

różnych mediów – głosu, danych i obrazu;

- rozwój  sieci  internetu  szerokopasmowego,  cyfrowej  transmisji  telewizyjnej  i  radiowej  oraz 

innych usług telekomunikacyjnych.

4.3. Gospodarka odpadami

Uzyskiwane przez Gminę Lublin w latach 2012 – 2015 poziomy odzysku odpadów komunalnych 

wskazują, że zakłady gospodarowania odpadami umożliwiają osiąganie wymaganych wskaźników 

recyklingu,  a  ponadto  produkcję  paliw  alternatywnych.  Zgodnie  z  wytycznymi  określonymi  w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego obowiązują ustalenia zawarte 

w „Planie gospodarki odpadami dla województwa Lubelskiego 2017” uchwalonym przez Sejmik 

Województwa Lubelskiego uchwałą nr XXIV/396/2012 z dnia 30  lipca 2012 r. Jego aktualizację 

stanowi  „Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa  lubelskiego  2022”,  przyjęty  uchwałą  nr 

XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., w którym znajdują 

się ustalenia obowiązujące w chwili obecnej. Przyjmuje się, że realizowany przez miasto od 2013 r.  

program p.n.: „Gminny System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi” powinien spowodować 

znaczny wzrost efektywności w tej dziedzinie. Pozwoli to na osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

wskaźników  recyklingu  (przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  poszczególnych  grup 

odpadów), ustalonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach.

W związku z powyższym,  wskazane jest  podjęcie  zadań inwestycyjnych z zakresu realizacji 

punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  (PSZOK),  obiektów  i  urządzeń  umożliwiających 

biochemiczne przekształcanie odpadów oraz uzyskiwania paliw alternatywnych w procesie odzysku 

odpadów  posiadających  wartość  opałową.  Zmieszane  odpady  komunalne  oraz  odpady  zielone 

z terenu  miasta  będą  przekazywane  do  Regionalnych  Instalacji  do  Przetwarzania  Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) w Lublinie (przy ul. Metalurgicznej, Wólce Rokickiej, Bełżycach i Lasach 

koło Kraśnika), a następnie część wysortowanych odpadów komunalnych będzie transportowana do 

spalania w piecach cementowni. Odpady zebrane selektywnie inne niż odpady zielone będą trafiały 

do  instalacji  posiadających  odpowiednie  zezwolenia,  zgodnie  z  zasadą  bliskości  i  hierarchią 

postępowania  z  odpadami,  aby  w  jak  największym  stopniu  zostały  poddane  recyklingowi 

i przygotowaniu do ponownego użycia. Na składowiska w Rokitnie i Lasach koło Kraśnika będą 

trafiały jedynie pozostałości z sortowania i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych celem unieszkodliwiania oraz niektóre partie odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

celem odzysku polegającego na utwardzaniu gruntu, budowie dróg itp.

4.4. Obszar i teren górniczy

W  granicach  administracyjnych  miasta  funkcjonuje  (w  części)  obszar  i  teren  górniczy 

"Ciecierzyn" utworzony Koncesją Ministra Środowiska Nr 20/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz 

(w całości) przestrzeń składowania odpadów objęta obszarem i terenem górniczym w złożu ropy 

naftowej  "Świdnik"  utworzona  Koncesją  Ministra  Środowiska  Nr 3/2002/s  z  dnia  29  września 

2002 r. (z późniejszą zmianą). Na obszarze miasta znajdują się odwierty do zatłaczania, gazociąg 

wysokoprężny,  zabudowy technologiczne  oraz  odwierty  zlikwidowane.  Należy zachować  strefy 

wolne  od  zabudowy od  otworów  wiertniczych  (odwiertów)  do  zatłaczania  odpadów  w  strefie 

o promieniu R=30 m, a od otworów wiertniczych (odwiertów) zlikwidowanych - o promieniu 5 m. 

Przewiduje się możliwość przebudowy, rozbudowy, remontów lub rozbiórek istniejących i budowy 

nowych urządzeń związanych z eksploatacją gazu ziemnego i składowaniem odpadów w ramach 

zasięgu  odległości  bezpiecznych  dla  gazociągu,  w  strefach  od  odwiertów  oraz  na  terenie 

kopalnianej  zabudowy  technologicznej  i  innych  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej 

z eksploatacją gazu ziemnego i składowaniem odpadów. Na terenie obszarów górniczych oraz na 

terenach wolnych od zabudowy (tereny rolne, nieużytków, zieleni itp.) możliwe jest prowadzenie 

prac poszukiwawczych tj. badań geofizycznych i wierceń w poszukiwaniu gazu ziemnego i ropy 

naftowej  oraz  budowa  infrastruktury  technicznej  związanej  z  eksploatacją  złóż  -  zgodnie 

z przepisami odrębnymi.
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4.5. Cmentarze

Aktualnie w obszarze miasta istnieją cmentarze: komunalne, wyznaniowe (w tym historyczne), 

zajmujące  ok.  0,6%  jego  powierzchni.  Na  chwilę  obecną,  największą  rezerwę  terenową  pod 

pochówki posiada Cmentarz Komunalny na Majdanku (pochówki tradycyjne – kilka lat, pochówki 

skremowanych ciał – kilkadziesiąt lat). Pozostałe cmentarze dysponują niewielką liczbą terenu do 

realizacji nowych kwater grzebalnych. W związku z powyższym, konieczna jest realizacja nowego 

cmentarza komunalnego. Najbardziej  korzystne miejsce pod lokalizację tego typu inwestycji,  co 

potwierdzają wykonane badania hydrogeologiczne, stanowi obszar (o pow. ok. 49 ha) położony w 

północnej części miasta w rejonie ul. Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza, w dzielnicy Sławin. 

Oprócz tego możliwa jest rozbudowa istniejących cmentarzy rzymsko-katolickich przy ul. Głuskiej, 

w pobliżu ul. Jarmarcznej oraz przy ul. Bełżyckiej.  Coraz bardziej propagowana i popularna jest 

forma pochówków (skremowanych zwłok) w kolumbariach lub grobach urnowych. Obecnie, jedyne 

istniejące  w  mieście  kolumbarium znajduje  się  na  cmentarzu  przy  ul.  Lipowej.  W związku  z 

powyższym, za właściwe należy uznać  lokalizowanie kolumbariów na terenach cmentarzy. Oprócz 

tego na terenie cmentarzy lub na terenach usługowych położonych w bezpośrednim ich sąsiedztwie 

powinny  być  lokalizowane  obiekty  towarzyszące,  takie  jak:  domy  przedpogrzebowe,  kaplice 

wyposażone  w  katakumby  i  kolumbaria  oraz  spopielarnie  zwłok  (odrębne  lub  wbudowane). 

Lokalizacja spopielarni powinna każdorazowo być poprzedzona sporządzeniem miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  oraz  pełną 

procedurą toku formalno – prawnego.

W obszarze miasta istnieje również potrzeba wyznaczenia grzebowiska (cmentarza) dla zwierząt. 

Obszary grzebowisk powinny spełniać zasady lokalizacji dla cmentarzy, w tym w szczególności 

dotyczące warunków gruntowo-wodnych, które podobnie jak cmentarze nie mogą zagrażać jakości 

gleb i  wód podziemnych. Ze względów społecznych cmentarze i  grzebowiska nie powinny być 

lokalizowane  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej,  bądź  bez  wyraźnego 

przestrzennego rozdzielenia tych funkcji. Na rysunku Studium wskazano lokalizację grzebowiska 

(cmentarza dla zwierząt) w rejonie IX, przy północnej granicy miasta - lokalizacja w ramach strefy 

ochronnej  50 m.   projektowanych otworów wiertniczych Ciecierzyn –  10K i  Ciecierzyn  -  11K 

możliwa po  eksploatacji  odwiertów.  Wskazany  obszar  grzebowiska  ma  pełnić  funkcję  obiektu 

cmentarza  dla  zwierząt  oraz  terenu  wyposażonego  w  nieprzemysłową spopielarnię,  na  którym 

będzie  się  mogło  odbyć spopielenie,  a  następnie  pogrzebanie  szczątków zwierząt  w przypadku 

wystąpienia  ogniska  ASF  (afrykański  pomór  świń),  gdy  zajdzie  konieczność  bezwzględnej 

likwidacji zwierząt znajdujących się w ognisku choroby. Zdarzenia takie mogą mieć jednak miejsce 
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jedynie w ostateczności, w przypadku braku mocy przerobowych w zakładach utylizacyjnych.

Dla  cmentarzy  i  grzebowisk  (cmentarzy)  dla  zwierząt  obowiązują  strefy  ochrony  sanitarnej 

według  przepisów  odrębnych,  w  szczególności  dopuszcza  się  prowadzenie  procesów 

inwestycyjnych  w  tych  strefach  pod  warunkiem  zapewnienia  zaopatrzenia  w  wodę  z  sieci 

wodociągowej i zachowania odpowiedniej funkcji obiektów budowlanych.

Plany zwodociągowania całości  terenu objętego Studium i  zapewnienia pełnego wyposażenia 

tego  terenu  w infrastrukturę  techniczną  nie  znoszą  obowiązku  zachowania  wymienionych  stref 

ochrony sanitarnej. Obecność sieci wodociągowej decyduje jedynie o zasięgu tych stref.

W Studium  wyznaczono  tereny  istniejących,  czynnych  cmentarzy  (ZC)  i  ich  stref  ochrony 

sanitarnej,  teren  stanowiący rezerwę  pod  realizację  grzebowiska  (cmentarza)  dla  zwierząt  oraz 

tereny nowych cmentarzy/ części cmentarzy wraz z ich strefami ochrony sanitarnej, przy czym do 

zatwierdzenia  lokalizacji  nowych  cmentarzy/  części  cmentarzy  i  grzebowisk  (cmentarzy)  dla 

zwierząt oraz ustalenia form pochówków w ich obrębie konieczne jest również:

- przeprowadzenie  rozpoznania  warunków  hydrogeologicznych  oraz  ich  przeanalizowanie 

w aspekcie ochrony wód podziemnych przed potencjalnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z  rozkładu  zwłok  ludzkich  i  zwierzęcych  (sporządzenie  i  zatwierdzenie  dokumentacji 

hydrogeologicznych), w szczególności udokumentowanie przydatności rozpatrywanych terenów 

na cmentarze/ grzebowiska pod względem sanitarnym, w tym w zakresie zawartości węglanu 

wapnia;

- udokumentowanie  zgodności  sposobu  zagospodarowania  i  zabudowy  wymienionych  stref 

ochrony  sanitarnej  z  przepisami  odrębnymi,  w  szczególności  części  stref  położonych  poza 

granicami miasta Lublin.

W Studium wskazano również tereny cmentarzy nieczynnych (ZCn), dla których nie wyznacza 

się stref ochrony sanitarnej.

4.6. Obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  urządzenia  wytwarzające  energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich strefy ochronne 
związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu

Przez odnawialne źródło energii rozumiemy odnawialne, niekopalne źródła energii  obejmujące 

energię  wiatru,  energię  promieniowania  słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, 

energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną 

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

z dnia  23  kwietnia  2009 r.  w  sprawie  promowania  stosowania  energii  ze  źródeł  odnawialnych 

stawia wszystkim członkom ambitne wymogi dotyczące redukcji  emisji  dwutlenku węgla.  Cele 
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wyznaczone  przez  Unię  Europejską  na  lata  2020  i  późniejsze  są  szansą  na  rozwój  nowych 

technologii a także zagrożeniem związanym z barierą rozwoju gospodarczego.

W celu ułatwienia realizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

wprowadzono  zmiany  w  ustawach  o  gospodarce  nieruchomościami  i  ustawie  o  planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, 

na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy  przekraczającej  100 kW,  a  także  ich  stref  ochronnych  związanych  z  ograniczeniami 

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego ustala się ich rozmieszczenie, natomiast w miejscowych planach 

zagospodarowania  przestrzennego  wyznacza  się  granice  terenów  pod  budowę  urządzeń  oraz 

granice ich stref ochronnych. W istniejących planach zagospodarowania przestrzennego miasta brak 

jest wyznaczonych terenów pod realizację odnawialnych źródeł energii.

Należy  zauważyć,  że  wyznaczenie  terenów  pod  realizację  urządzeń  wytwarzających  energię 

z     odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW przynosi szereg korzyści w tym:  

– szybszy proces inwestycyjny;

– wkład gminy w wypełnienie przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Unijnego;

– nowe źródło dochodu gminy np. z tytułu podatku od nieruchomości;

– dodatkowe miejsca pracy.

Dla lokalizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej ustala się:

– zagospodarowanie  terenu  powinno  nastąpić  z  poszanowaniem  zasad  ładu  przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju, a także ochrony krajobrazu, środowiska oraz nie może powodować 

przekroczeń standardów jakości środowiska;

– inwestycje mogą być lokalizowane pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

sprzeczne z ustaleniami stref ochrony widoków;

– planowane inwestycje nie będą powodować uciążliwości na położonych w sąsiedztwie terenach 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i innej;

– przyłączenie planowanych obiektów do istniejących sieci może nastąpić na podstawie umowy 

z dysponentem sieci po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia.

Rozmieszczanie  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy 

przekraczającej  100 kW przewiduje  się  na  terenach:  aktywności  gospodarczej  (przemysłowych, 

przemysłowo / usługowych), usługowych oraz infrastruktury, w tym w obrębie obiektów i budowli 

użyteczności  publicznej,  np.:  dworce  i  centra  komunikacyjne  (kolejowe,  autobusowe),  węzły 
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przesiadkowe oraz zajezdnie komunikacji zbiorowej) –  w szczególności w rejonach wyznaczonych 

na rysunku Studium (Kierunki).

Dodatkowo, na terenach wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się lokalizację 

mikroinstalacji i małych instalacji (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii),  w szczególności:  paneli  fotowoltaicznych, solarnych paneli  termalnych, pomp 

ciepła. Lokalizacje ww. urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą 

naruszać podstawowej funkcji terenu oraz ustaleń prawnych i planistycznych.

Zasady  lokalizacji  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy 

przekraczającej 100 kW:

a) Energetyka wiatrowa

Na  obszarze  miasta  nie  przewiduje  się  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  w  rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016     r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  

Rozwój energetyki wiatrowej należy rozpatrywać w aspekcie elementów pozytywnych jakim 

jest wzrost ilości wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł energii, jak i negatywnego wpływu 

lokalizacji  urządzeń  na  środowisko,  krajobraz,  bezpieczeństwo  publiczne,  warunki  życia 

mieszkańców tereny turystyki i wypoczynku itp.

Na terenach aktywności gospodarczej oraz infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizację 

urządzeń  energetyki  wiatrowej,  które  nie  wykazują  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko 

akustyczne, przyrodnicze i krajobraz oraz spełniają uwarunkowania związane z lokalizacją lotniska. 

Do przykładu takich rozwiązań należą turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, które sprawdzają się 

w strefach zurbanizowanych oraz mikroturbiny o poziomej osi obrotu spełniające w/w parametry. 

Tego typu turbiny o małej mocy można łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi w układy hybrydowe.

b) Energetyka solarna

Zakłada  się  możliwość  rozwoju  energetyki  solarnej  w  oparciu  o  tzw.  farmy  solarne 

(fotowoltaiczne).  Budowa farm solarnych możliwa będzie na terenach aktywności gospodarczej, 

usług  oraz  infrastruktury  (np.  węzły  przesiadkowe  i  zajezdnie  komunikacji  zbiorowej), 

w sąsiedztwie urządzeń energetyki wiatrowej oraz w obszarach stref uciążliwości (ochronnych) linii 

elektroenergetycznych napowietrznych, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. W związku z tym, że 

farmy  solarne  są  inwestycjami  oddziałującymi  na  środowisko  w  sposób  niewymagający 

zastosowania  stref  ochronnych  w  Studium  nie  określa  się  stref  ochronnych  związanych 

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

c) Małe elektrownie wodne

Zakłada się możliwość wykorzystania zasobów wodnych rzeki Bystrzyca w oparciu o realizację 
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małych elektrowni wodnych na istniejących lub projektowanych stopniach wodnych.

Przy lokalizowaniu małych elektrowni wodnych obowiązują następujące zasady:

– stosowanie  rozwiązań  technicznych  zapewniających  dotrzymanie  standardów  jakości 

środowiska;

– budowa i eksploatacja elektrowni wodnej nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu w środowisku;

– zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm.

Przewiduje  się  wznowienie  działalności  elektrowni  wodnej  na  zaporze  Zalewu 

Zemborzyckiego  oraz  możliwość  realizacji  w  dolinach  rzecznych  małych  elektrowni  wodnych 

(np. w rejonie spiętrzeń wodnych przy ul. Wapiennej i ul. Firlejowskiej).

d) Biomasa, biogaz i inne źródła ich pozyskiwania

Zakłada  się  możliwość  rozwoju  energetyki  z  odnawialnych  źródeł  energii  w  oparciu 

o potencjalne realizacje źródeł zasilanych biomasą, biogazem lub spalania paliw alternatywnych, 

powstałych z przetworzenia wysortowanych frakcji wysokoenergetycznych odpadów komunalnych.

Przy lokalizowaniu w/w źródeł obowiązują następujące zasady: 

- dopuszcza się budowę w/w inwestycji w zakresie nie oddziałującym znacząco na środowisko 

przy ograniczeniu do minimum niekorzystnego oddziaływania na środowisko; 

- na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie 

terenów  dla  rozwoju  w/w  inwestycji  uwarunkowane  jest  analizą,  oceną  i  stwierdzeniem 

(w prognozie  oddziaływania  na  środowisko)  braku  możliwości  wystąpienia  znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko; 

- wskazane jest eliminowanie transportu surowców i odpadów pofermentacyjnych przez tereny 

zabudowane.

Na terenie miasta przewiduje się realizację inwestycji wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii między innymi, poprzez:

– rozbudowę istniejących elektrociepłowni  o  instalacje  wytwarzające  energię  elektryczną  oraz 

cieplną z biomasy,

– wykorzystanie biogazu dla produkcji: biometanu, energii cieplnej bądź energii elektrycznej (np. 

oczyszczalnia ścieków na Hajdowie).

Ponadto, w celu zwiększenia wydajności funkcjonowania istniejących elektrociepłowni, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu kosztów paliwa, zużycia wody i emisji gazów do atmosfery,  dopuszcza 

się  stosowanie  rozwiązań  usprawniających,  np.:  realizacji  bloku  gazowo  -  parowego  ze 
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zintegrowanym  zgazowaniem  paliwa  (zgazowanie  węgla)  lub  też  kompleksu  zgazowania 

pozostałości  rafineryjnych  (elektrownie  IGCC)  oraz  wykorzystywania  paliw  alternatywnych  do 

pozyskiwania energii.

e) Energia geotermalna

Energia  geotermalna  bazuje  na  odnawialnej  energii  cieplnej pochodzącej  z  wnętrza  ziemi. 

Miasto  Lublin  znajduje  się  na  obszarze  preferowanym  dla  rozwoju  energetyki  na  bazie  wód 

geotermalnych  o  temperaturze  20°C  pochodzących  z  głębokości  500  –  800  m  p.p.t.  oraz  o 

temperaturze 40°C pochodzących z głębokości 1900 – 2600 m p.p.t.  Za w pełni  przydatne dla 

energetyki cieplnej uważa się wody o temperaturze powyżej 50°C i poziomie zalegania od 2 km.

Zastosowanie energii geotermalnej możliwe jest dla potrzeb energetycznych w celu ogrzewania 

mieszkań, budynków, szklarni, w pracy pomp ciepła działających na zasadzie pobierania ciepła z 

gruntu.  Realizacja  w/w inwestycji  wykluczona  jest  na  terenach  w  których  mogła  by  znacząco 

oddziaływać na środowisko.

Przy lokalizowaniu w/w źródeł obowiązują następujące zasady: 

- dopuszcza się budowę w/w inwestycji w zakresie nie oddziałującym znacząco na środowisko 

przy ograniczeniu do minimum niekorzystnego oddziaływania na środowisko;

- zakazuje się realizacji  pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym w obszarach bezpośredniej 

ochrony ujęć wody;

- na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie 

terenów  dla  rozwoju  w/w  inwestycji  uwarunkowane  jest  analizą,  oceną  i  stwierdzeniem 

(w prognozie  oddziaływania  na  środowisko)  braku  możliwości  wystąpienia  znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko.

5. OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU LOKALNYM

W  nawiązaniu  do  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  na  lata  2009-2015  (Uchwała 

Nr 467/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. z późn. zmianami) oraz  

Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 (Uchwała Nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin  

z  dnia  28 lutego 2013 r.)  do inwestycji  celu publicznego o znaczeniu lokalnym (w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) należy zaliczyć:

1) wydzielanie  gruntów  pod  drogi  publiczne,  drogi  rowerowe,  budowa,  utrzymywanie  oraz 

wykonywanie  robót  budowlanych  tych  dróg,  obiektów  i  urządzeń  transportu  publicznego, 

a także łączności publicznej i sygnalizacji, w tym w szczególności:
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a) budowę oraz modernizację miejskiego układu drogowego, w tym ulic położonych w centrum 

miasta oraz ulic tworzących Obwodnicę Śródmiejską i Obwodnicę Miejską (np. al. Kraśnicka, 

ul. Muzyczna,  ul. Poligonowa,  ul. Fabryczna,  ul. Grygowej  /wiadukt/,  ul. Żeglarska,  ul. Gen. 

Ducha, drogi na przedłużeniu: ul. H. Dekutowskiego, ul. Dywizjonu 303, ul. Bohaterów Monte 

Cassino, ul. Lubelskiego Lipca’80, ul. Głęboka i in.),

b) budowę zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego (w tym: rozbudowę sieci 

trolejbusowej, budowę zajezdni trolejbusowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, itp.),

c) budowę parkingów w systemie Park and Ride (P+R);

2) wydzielanie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie (np. bocznice kolejowe);

3) budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 

lub dystrybucji  płynów,  pary,  gazów  i  energii  elektrycznej,  a  także  innych  obiektów 

niezbędnych  do  korzystania  z  tych  przewodów  i  urządzeń,  w  szczególności  związanych 

z wyznaczeniem nowych terenów inwestycyjnych (Hajdów, Zadębie, Felin, okolice ul. Rataja 

itd.)  oraz  rozbudowy  szkieletowej  szerokopasmowej  sieci  światłowodowej,  poprawiającej 

dostępność szerokopasmowego internetu;

4) budowę i  utrzymywanie  publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia  ludności  w wodę, 

gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków – realizacja sieci rozdzielczej 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy: Abramowice, Bursaki, Felin, Głusk, Rudnik, 

Sławin,  Wrotków,  Kośminek,  Węglin,  Zadębie,  Zemborzyce,  na  obszarach  aktywizacji 

gospodarczej oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania – rozbudowa 

składowiska  odpadów  w  gm.  Lubartów,  budowa  instalacji  przekształcania  odpadów  oraz 

urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii ze spalania paliw alternatywnych;

5) budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników 

i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę (w tym przebudowa ujęcia wody w 

Turce  wraz  z  rozbudową  sieci  wodociągowej  na  terenie  miasta),  regulacji  przepływów  i 

ochronie  przed  powodzią,  a  także  regulację  i  utrzymywanie  wód  oraz  urządzeń  melioracji 

wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego – w tym np. poprawa stanu 

technicznego i  bezpieczeństwa powodziowego Zalewu Zemborzyckiego w zakresie  budowli 

zapory czołowej z jazem oraz budowa zbiorników wodnych tzw. małej retencji – Wielkiego 

Stawu Królewskiego i inne);

6) opiekę  nad  nieruchomościami  stanowiącymi  zabytki  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami – renowację historycznej substancji i struktury zabytkowej 

Starego Miasta i Śródmieścia, ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie urbanistyki miasta 
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oraz zabytkowych założeń sakralnych świadczących o przenikaniu się kultur wschodu i zachodu 

(np. rewitalizacja obszaru Podzamcza i okolic itp.);

7) budowę  i  utrzymywanie  pomieszczeń  dla  urzędów  organów  władzy,  administracji,  szkół 

publicznych,  samorządowych instytucji  kultury  w  rozumieniu  przepisów  o  organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, domów 

opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych, w tym:

a) obiektów  sportowych  o  znaczeniu  ogólnomiejskim,  takich  jak:  stadion  miejski  (ARENA 

LUBLIN),  centrum  pływackie  (AQUA  LUBLIN), ośrodek  sportów  terenowych  przy 

Al. Zygmuntowskich, budowę ośrodka sportów konnych,

b) modernizację obiektów szkolnych i sportowych,

c) odtworzenie północnego skrzydła Ratusza oraz budowę obiektu „nowego ratusza”;

8) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy, w tym realizacja cmentarza komunalnego na Sławinie;

9) ochronę  zagrożonych  wyginięciem  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  ich  siedlisk  poprzez 

ustanowienie na tych terenach form ochrony przyrody takich jak: 

a) użytki ekologiczne: Derkaczowe Łąki, Zadębie,

b) zespoły  przyrodniczo-krajobrazowe:  Dolina  Cieku  spod  Konopnicy,  Dolina  Środkowej 

Czechówki,  Górki  Czechowskie,  Dolina  Jakubowicka,  Dolina  Trześniowska,  Jakubowice 

Murowane,  Łysaków,  Majdan  Wrotkowski,  Meandry  Bystrzycy,  Uroczysko  Krężnickie, 

Wąwóz Węglinek;

c) pomniki przyrody.

10) wydzielanie  gruntów  pod  publicznie  dostępne  samorządowe:  ciągi  piesze,  place,  parki, 

promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa i przebudowa, takie jak:

a) realizację  spójnego  systemu  terenów  zieleni  publicznych  głównie  w  dolinach  rzecznych 

(Bystrzycy, Czerniejówki, Czechówki) oraz powiązanych z nimi suchych dolin i wąwozów – 

np.: Park Rusałka, Park Centralny, Park Zawilcowa i in.,

b) rozbudowę  systemu  ścieżek/  dróg  rowerowych  w  mieście  umożliwiających  utworzenie 

miejskiej  sieci  rowerowej  i  połączenia  jej  z  projektowanymi  rowerowymi  ścieżkami 

regionalnymi i międzynarodowymi.

Oprócz  tego  do  ważnych  działań  należy  zaliczyć  współtworzenie  Parku  Przemysłowo-

Technologicznego (na terenach byłej fabryki samochodów oraz na Wrotkowie i Hajdowie) bądź 

Lublin Healthcare City (powiązanego z kompleksem Uniwersytetu Medycznego).  Inwestycje  te 

powinny  być  realizowane  w  oparciu  o  ustalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania 

przestrzennego  lub  decyzji  lokalizacyjnych,  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  obowiązujących 
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przepisach prawa.

6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU  PONADLOKALNYM,  ZGODNIE  Z  USTALENIAMI  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  WOJEWÓDZTWA  I  USTALENIAMI 
PROGRAMÓW,  ZAWIERAJĄCYCH  ZADANIA  RZĄDOWE,  SŁUŻĄCE  REALIZACJI 
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM

W oparciu o Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – Uchwała Nr  

XI/162/2015  Sejmiku  Województwa  Lubelskiego  z  dnia  29  października  2015  r.,  Strategię 

Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  na lata  2014-

2020 (z 2016 r.) oraz programy, plany i strategie zawierające zadania rządowe i wojewódzkie, do 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należy zaliczyć:

1) wydzielanie  gruntów,  pod  drogi  publiczne,  drogi  rowerowe,  budowa,  utrzymanie  oraz 

wykonywanie  robót  budowlanych  tych  dróg,  obiektów  i  urządzeń  transportu  publicznego, 

a także łączności publicznej i sygnalizacji, w tym w szczególności:

a) dróg ekspresowych oraz dróg łączących się w miejscach realizowanych węzłów drogowych z 

zewnętrznym układem drogowym (obwodnicą Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, 

S19) np. przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta;

b) budowę  intermodalnego Zintegrowanego  Dworca  Komunikacyjnego  jako  węzła  systemu 

komunikacji  autobusowej  i  kolejowej  Lubelskiego Obszaru  Metropolitalnego stanowiącego 

zintegrowane  centrum  komunikacyjne  dla  Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  oraz 

komunikacji krajowej i międzynarodowej;

c) budowa,  modernizacja  przystanków,  wiat  przystankowych  i  węzłów  przesiadkowych 

zintegrowanych z innymi rodzajami transportu:

- zespoły przystanków: „Poczekajka” (al. Kraśnicka / ul. Boh. Mont Cassino), „Związkowa” 

(al.  Spółdzielczości  Pracy  /  ul.  Związkowa  /  ul.  S.  Węglarza),  „Rondo  Krwiodawców” 

(al. Warszawska /  al.  Kraśnicka /  Al.  Racławickie /  al.  W. Sikorskiego),  „Park Bronowice” 

(ul. Fabryczna  /  ul.  Łęczyńska  /  ul.  Wolska  /  ul.  Dr.  Męcz.  Majdanka),  „Mickiewicza” 

(ul. W. Kunickiego  /  ul.  A.  Mickiewicza),  „Zamek”  (rej.  obecnego  dworca  PKS  przy 

al. Tysiąclecia), „Dworzec Główny PKP – Kunickiego”,

- pętle przesiadkowe z parkingami P+R, B+R w rejonie ulic: ul. Żeglarska / ul. Krężnicka,  

ul. Szymonowica,  ul.  Dr.  Męcz.  Majdanka,  al.  Kraśnickiej  /  ul.  Jana  Pawła  II,  przystanku 

kolejowego Lublin Zadębie (przy ul. Turystycznej), przystanku kolejowego Lublin Zachód, 

al. Warszawska / ul. Główna;
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

2) wydzielanie gruntów, budowę i utrzymanie linii kolejowych, w tym związanych z modernizacją 

linii  kolejowej:  nr  7  relacji:  Warszawa  Wschodnia  Osobowa   Lublin  z  dostosowaniem⇔  

do prędkości 141-160km/h i relacji: Lublin  Dorohusk z dostosowaniem do prędkości 101-⇔

120km/h oraz nr 68 (relacji: Lublin  Stalowa Wola Rozwadów) wraz z elektryfikacją;⇔

3) wydzielanie gruntów, budowę i eksploatację lotniska, urządzeń i obiektów służących do obsługi 

ruchu lotniczego,  w tym związanych z rozbudową Portu Lotniczego Lublin,  uwzględniając 

również lokalizację terminala cargo;

4) budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 

lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń 

niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, w tym budowa linii 220kV Lublin 

Systemowa – Abramowice, budowa linii Lublin Wschód – Lublin Systemowa;

5) budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników 

i innych  urządzeń  wodnych  służących  zaopatrzeniu  w  wodę  (np.:  modernizację  ujęć 

i pompowni oraz eliminację rur azbestowo-cementowych) oraz regulacji przepływów i ochronie 

przed powodzią,  a  także regulacja  i  utrzymywanie  wód oraz  urządzeń melioracji  wodnych, 

będących własnością Skarbu Państwa, w tym przebudowa progu korekcyjnego rzeki Bystrzycy;

6) opiekę  nad  nieruchomościami  stanowiącymi  zabytki  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie 

zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  sprawowaną  poprzez  ochronę  dziedzictwa  kulturowego 

w zakresie  ochrony  zabytkowych  układów  urbanistycznych  miasta,  zabytkowych  założeń 

sakralnych świadczących o przenikaniu się kultur wschodu i zachodu tj. kaplicy św. Trójcy, 

Katedry,  zespołów  klasztornych,  cmentarzy  żydowskich,  obiektów  innych  wyznań 

świadczących o wielokulturowości, a także obszarów uznanych za Pomnik Historii;

7) ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego m. 

in.  poprzez  rozbudowę  i  modernizację  obiektów  Pomnika  Zagłady  na  Majdanku  oraz 

prawidłowe zagospodarowanie jego strefy ochronnej;

8) budowę  i  utrzymywanie  pomieszczeń  dla  urzędów  organów  władzy,  administracji,  sądów 

i prokuratur,  szkół  publicznych,  państwowych  instytucji  kultury  w  rozumieniu  przepisów 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony 

zdrowia,  domów  opieki  społecznej,  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  obiektów 

sportowych, w tym:
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

a) modernizacja  obiektu  Ośrodka  Szkolenia  Ustawicznego  i  Współpracy  Międzynarodowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie,

b) modernizacja obiektów szkolnych i sportowych,

c) rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,

d) modernizacja  Wojewódzkiej  Przychodni  Ginekologiczno-Położniczej  (szpital  im.  Jana 

Bożego),

e) przebudowa budynku przy ul. Niecałej na siedzibę Zarządu Dróg Wojewódzkich,

f) budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego,

g) przebudowa  i  przystosowanie  obiektu  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  im.  H. 

Łopacińskiego (przy ul. Narutowicza) do wymogów ochrony przeciwpożarowej,

h) modernizacja  budynku  Centrum  Spotkania  Kultur  w  Lublinie  (Teatru  Muzycznego  oraz 

Filharmonii im. H. Wieniawskiego),

i) Lubelskie Centra Konferencyjne,

j) przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego,

k) Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SPZOZ).

9) budowę i  utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji  obowiązków 

w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także 

innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

10) budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa 

i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym: 

obiektów Wielonarodowej Brygady oraz Wojewódzkiej Komendy Policji;

11) poszukiwanie,  rozpoznawanie,  wydobywanie  i  składowanie  kopalin  stanowiących  własność 

Skarbu Państwa, np. gazu łupkowego, gazu ziemnego, ropy naftowej;

12) ustanawianie i ochronę miejsc pamięci narodowej;

13) ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody poprzez 

ustanowienie na tych terenach form ochrony przyrody;

14) wydzielanie  gruntów  pod  publicznie  dostępne  samorządowe:  ciągi  piesze,  place,  parki, 

promenady  lub  bulwary,  a  także  ich  urządzanie,  w  tym  budowa  i  przebudowa,  takie  jak: 

renowacja Placu Litewskiego (wraz z wydłużeniem deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście do 

ul. H. Kołłątaja) oraz Parku Ludowego (znajdującego się w obrębie zintegrowanego centrum 

komunikacyjnego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego).
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

7. OBSZARY,  DLA  KTÓRYCH  OBOWIĄZKOWE  JEST  SPORZĄDZENIE  MIEJSCOWEGO 
PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  NA  PODSTAWIE  PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH,  W  TYM  OBSZARY  WYMAGAJĄCE  PRZEPROWADZENIA  SCALEŃ 
I PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI,  A  TAKŻE  OBSZARY  ROZMIESZCZENIA  OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH  WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH  ORAZ  OBSZARY  PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

Obowiązek  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszarów 

wymagających  przeprowadzenia  scaleń  i  podziału  nieruchomości,  obszarów  rozmieszczenia 

obiektów  handlowych  wielkopowierzchniowych  oraz  obszarów przestrzeni  publicznych  wynika 

wprost z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W  obecnym  stanie  prawnym,  do  obszarów  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie 

Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  na  podstawie  przepisów  odrębnych  na 

terenie miasta należą:

1. Zgodnie z ustawą z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – 

obszar  Pomnika  Zagłady  i  jego  strefa  ochronna,  przy  czym  ustalenia  planu  wymagają 

uzgodnienia  z  ministrem właściwym do  spraw kultury  i  ochrony dziedzictwa  narodowego. 

W Lublinie obowiązek ten wypełniono uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 

4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz ze strefą ochronną.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – obszar, 

na którym utworzono park kulturowy, powstały w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz 

zachowania  wyróżniających  się  krajobrazowo  terenów  z  zabytkami  nieruchomymi 

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,  

cmentarze  zakłada  się  i  rozszerza  na  terenach  określonych  w  miejscowych  planach 

zagospodarowania przestrzennego, zatem dla terenów cmentarzy sporządzenie planu miejscowego 

jest obowiązkowe.

Zgodnie  z  utrwaloną linią  orzeczniczą  sporządzenia  planów miejscowych wymagają również 

obszary rozmieszczenia obiektów handlowych wielkopowierzchniowych oraz obszary cmentarzy 

wraz  z  ich  strefami  ochrony  sanitarnej.  Obszary  rozmieszczenia  obiektów  handlowych 

wielkopowierzchniowych  zostały  oznaczone  graficznie  na  rysunku  Studium  i  obejmują  one 

zarówno obiekty istniejące, obiekty, których lokalizacja została już zdeterminowana, jak również 

obiekty  projektowane.  Wskazanie  na  rysunku  studium  projektowanych  obiektów  handlowych 

wielkopowierzchniowych nie oznacza jednak obowiązku ich realizacji - doprecyzowanie lokalizacji 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

oraz  określenie  szczegółowych  zasad  realizacji   powinno  mieć  miejsce  w  dostosowaniu  do 

bieżących potrzeb i uwarunkowań w czasie sporządzania planów miejscowych.

Obszarami wymagającymi przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości są wszystkie tereny, 

których wielkość, bądź geometria działek nie pozwala na racjonalne ich zainwestowanie, a także 

tereny,  dla  których  przeprowadzenie  procedury  scalenia  i  podziału  pozwoli  na  lepsze  ich 

wykorzystanie.  Niekorzystnym,  acz  częstym  zjawiskiem jest  utrwalanie  istniejących  podziałów 

działek rolnych przy przekształcaniu ich na tereny budowlane - istniejące podziały stanowią obraz 

nawarstwionych  podziałów  gruntów  rolnych  wynikających  zazwyczaj  ze  spraw  spadkowych 

(nadmiernie  wąskie  i  długie  nieruchomości),  często  niekorzystnie  usytuowane  w  stosunku  do 

istniejącego układu  dróg polnych,  które  zazwyczaj  w całości  lub  w części  adaptowane są  pod 

miejski  układ  drogowy.  Powoduje  to  nieracjonalną,  nieekonomiczną  gospodarkę  gruntami  - 

zjawisko to powinno być niwelowane w drodze scalania i podziału nieruchomości.

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 marca  2003 r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 

obszary  przestrzeni  publicznej  to  obszary  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i  sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 

względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.  W związku z powyższym, do 

obszarów  przestrzeni  publicznej  należy  zaliczyć  strukturę  funkcjonalno-przestrzenną,  pełniącą 

ważne  funkcje  o  charakterze  ogólnomiejskim,  takie  jak:  place,  parki,  lasy,  zieleńce,  skwery, 

promenady, bulwary, mola, pomosty, ogrody botaniczne / zoologiczne, ogrody jordanowskie i inne.

Poniżej  wyszczególniono  najważniejsze,  dominujące  obszary  w  strukturze  miasta, 

predysponowane do pełnienia funkcji przestrzeni publicznej:

1. Ciągi komunikacyjne:

1) dawny trakt królewski,  wiodący od Zamku Lubelskiego mostem kamiennym przez Bramę  

Grodzką na Stare Miasto, a następnie obok Trybunału Koronnego (Rynek) poprzez Bramę  

Krakowską do budynku Nowego Ratusza (Plac Króla Władysława Łokietka);

2) dawny  trakt  bychawski  (zamojski),  wiodący  od  obszaru  Starego  Miasta  (Plac  Króla  

Władysława  Łokietka,  Plac  Katedralny)  wzdłuż  ulic:  Królewskiej,  Prymasa  Stefana  

Wyszyńskiego, Zamojskiej poprzez most im. M. Lutosławskiego (Most Kultury) i ul. 1-go  

Maja w kierunku dworca komunikacyjnego (Placu Dworcowy) z odgałęzieniem w kierunku  

Parku  Bronowickiego  (ul.  Fabryczna)  oraz  terenów  sportowo-rekreacyjnych  przy  Al.  

Zygmuntowskich;

3) dawny trakt krakowski (stary), na odcinku od Bramy Krakowskiej (Plac Króla Władysława  
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Łokietka)  poprzez  Plac  Wolności,  ul.  Prezydenta  Gabriela  Narutowicza,  a  następnie  

w kierunku  ul.  Nadbystrzyckiej  do  kampusu  Politechniki  Lubelskiej,  z  odgałęzieniem  

w kierunku Areny Lublin (ul. Muzyczna);

4) dawny trakt krakowski oraz trakt warszawski wiodący od Bramy Krakowskiej (Plac Króla  

Władysława  Łokietka)  poprzez  ul.  Krakowskie  Przedmieście  (obok  Placu  Litewskiego),  

a następnie  Al.  Racławickimi  (obok  Placu  Teatralnego)  wzdłuż  Ogrodu  Saskiego  oraz  

kampusu  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego,  z  odgałęzieniem  na  Placu  Teatralnym  

poprzez ulicę I. Radziszewskiego w kierunku miasteczka uniwersyteckiego (Plac im. Marii-

Curie Skłodowskiej, Skwer im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata /dawniej prof. G. L.  

Seidlera/);

5) dawny trakt lubartowski oraz trakt lwowski (ruski) wiodący od Bramy Krakowskiej (Plac  

Króla  Władysława  Łokietka)  wzdłuż  ul.  Lubartowskiej  w  kierunku  obiektu  Jesziwy  

Chachmej  Lublin  z  odgałęzieniem  na  wysokości  ul.  Kowalskiej  do  Placu  Zamkowego,  

poprzez obszar Podzamcza na Wzgórze Czwartek, a następnie Białkowskiej Góry i Starego  

Kirkutu – Grodziska, znajdującego się w dzielnicy Kalinowszczyzna (dawniej Przedmieścia  

Lwowskiego);

6) ulica Lipowa  przy której znajduje się najstarszy w tej części kraju zespół cmentarzy;

7) ulica  T.  Zana  (na  odcinku  od  ul.  Wileńskiej  do  ul.  Filaretów)  stanowiąca  oś  rozwoju  

centrum biznesowo-handlowego, administracyjnego i sportowo-rekreacyjnego.

2. Place: Rynek, Plac po Farze, Plac Rybny, Plac Litewski, Plac Zamkowy, Plac Katedralny, Plac  

Króla Władysława Łokietka, Plac Wolności, Plac Teatralny, Plac Dworcowy, Plac im. Marii  

Curie-Skłodowskiej.

3. Ogrody, parki i lasy:  Ogród Saski,  Ogród Botaniczny UMCS, Park Etnograficzny (skansen),  

Błonia  pod  Zamkiem  (Park  Podzamcze),  Park  Centralny  (Wielki  Staw  Królewski),  Park 

Rusałka,  Park  Ludowy,  Park  Bronowice,  Park  Akademicki,  Park  Zawilcowa,  Park  

Nadrzeczny /Wrotków/, Park Konstantynów, Park Rury, Park im. Jana Pawła II na Czubach,  

Park na Górkach Czechowskich,  Park Czechów, Park Kalinowszczyzna, Park Bursaki,  Park  

Rudnik, Las Dąbrowa, Stary Gaj, park leśny w Zemborzycach.

4. Zieleńce, skwery, ogrody jordanowskie: ogród jordanowski /Tatary/, w rejonie Centrum Kultury  

przy ul. Peowiaków (skwer im. Dzieci z Pahiatua), skwer im. Sprawiedliwych Wśród Narodów 

Świata (dawniej prof. G. L. Seidlera) w Miasteczku Uniwersyteckim.
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5. Promenady i bulwary, mola i pomosty położone nad Zalewem Zemborzyckim oraz w dolinach 

rzecznych (Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki), suchych dolinach i wąwozach.

6. Cmentarze (komunalne, wyznaniowe): cmentarz komunalny na Majdanku, cmentarz komunalny  

na Sławinie, zespół cmentarzy przy ul. Lipowej / ul. Białej, cmentarze przy ul. Walecznych oraz  

ul. F. Kleeberga.

Dostępność  i  jakość  przestrzeni  publicznych  w  dużej  mierze  decyduje  o  konkurencyjności 

miasta oraz jakości zamieszkiwania.  Powyżej  wymieniono najważniejsze,  kluczowe przestrzenie 

publiczne  miasta,  które  powinny  być  uzupełniane  przez  system  przestrzeni  publicznych 

i półpublicznych  (w  tym  wnętrz  synergicznych)  dostępnych  bezpośrednio  z  terenów 

mieszkaniowych.

W  planach  miejscowych  przy  ustalaniu  wymagań  wynikających  z  potrzeb  kształtowania 

przestrzeni  publicznych należy odnosić  się  do  wszystkich  elementów kształtujących przestrzeń, 

czyli z tej przestrzeni widocznych (odbiór przestrzeni odbywa się wielowymiarowo). Przestrzenie 

publiczne  są  nośnikami  kultury,  gdzie  należy  dbać  aby  funkcje  techniczne,  szczególnie  ruch 

samochodowy, nie zdominowały funkcji kulturotwórczych i społecznych. W tym celu ogranicza się 

tu  ruch  samochodowy,  dzięki  czemu  można  wyposażyć  je  w  bogatszy  detal  urbanistyczny. 

Wyklucza się działania odwrotne np. przekształcanie wewnątrzosiedlowych przestrzeni publicznych 

i  półpublicznych  (skwerów,  zieleńców  itp.)  w  parkingi.  Miejsca  parkingowe  należy  sytuować 

w pasach  drogowych,  unikając  tworzenia  monofunkcyjnych,  naziemnych  parkingów 

wielkopowierzchniowych.

8. OBSZARY  DLA  KTÓRYCH  GMINA  ZAMIERZA  SPORZĄDZIĆ  MIEJSCOWY  PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY 
PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE

Prowadzenie prawidłowej, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju polityki przestrzennej 

miasta wymaga docelowo objęcia planami miejscowymi całego jego obszaru.  Za cel nadrzędny 

należy  uznać  sporządzenie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  pełniących 

funkcje planów ochronnych np. Ekologiczny System Obszarów Chronionych, parku kulturowego, 

krajobrazów priorytetowych oraz planów dotyczących terenów inwestycyjnych umożliwiających 

rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

9. KIERUNKI  I  ZASADY  KSZTAŁTOWANIA  ROLNICZEJ  I  LEŚNEJ  PRZESTRZENI 
PRODUKCYJNEJ

Gleby  w  obszarze  Lublina  stanowią  jeden  z  najcenniejszych  komponentów  środowiska 

przyrodniczego.  Decyduje  o  tym zarówno  ich  wartość  przyrodnicza  i  użytkowa (rolnicza),  jak 
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i występowanie w dużych, zwartych kompleksach. Pod względem bonitacji w zachodniej części 

miasta zdecydowanie przeważają gleby klasy II z udziałem gleb klasy I i III. We wschodniej części 

miasta bonitacyjnie dominuje klasa III.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, zapisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych dotyczące ograniczeń przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne nie 

stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne w granicach administracyjnych miast. 

Z tego względu,  oraz ze względu na wysoką jakość gleb (klasy I  -  III)  występujące na terenie 

Lublina otwarte przestrzenie rolnicze oraz tereny leśne (wskazane na rysunku Studium) obejmuje 

się ochroną planistyczną przed zmianą ich przeznaczenia na cele budowlane (w szczególności przed 

żywiołowym rozprzestrzenianiem zabudowy mieszkaniowej). Ochronę przed zabudową użytków 

rolnych i leśnych położonych w południowej (Zemborzyce, Abramowice, Głusk) oraz w północno-

wschodniej  części  miasta  (Trześniów,  Jakubowice  Murowane,  Pliszczyn)  należy  uznać  za 

podstawowy kierunek kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Obszary te powinny 

stanowić  strefę  żywicielską  miasta,  umożliwiającą  jednocześnie  prawidłowe  funkcjonowanie 

systemu przyrodniczego. 

Sąsiedztwo miejskich struktur osadniczych (osiedli mieszkaniowych) obliguje do wprowadzenia 

ograniczeń w sposobie  użytkowania rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej.  Pod względem ochrony 

warunków  aerosanitarnych  zamieszkania,  uciążliwości  dotyczące  zakresu  produkcji  rolniczej, 

w tym  wykorzystywanych  technologii  powinny  być  ograniczane  do  niezbędnego  minimum. 

Ponadto  ze  względu  na  pełnione  funkcje  przyrodnicze,  preferowane  jest  utrzymanie  produkcji 

roślinnej,  w  oparciu  o  ekologiczne  metody  produkcji  żywności.  Umożliwi  to  wykluczenie 

stosowania środków ochrony roślin (pestycydów). Bliskość oraz duże zapotrzebowanie rynku zbytu 

na  tego  typu  płody rolne oraz  możliwości  wynikające  z  istnienia  Lubelskiej  Giełdy  Rolniczo-

Ogrodniczej  w podlubelskiej  Elizówce powinny być  kluczowymi argumentami  do prowadzenia 

produkcji rolniczej we wskazanych obszarach.

Ze względu na położenie w obszarze miasta i  bliskość terenów mieszkaniowych, w terenach 

rolnych wyklucza się możliwość lokalizacji ferm hodowlanych: drobiu, trzody chlewnej, rogacizny 

i  zwierząt  futerkowych  oraz  prowadzenia  wyspecjalizowanych  gospodarstw  rolnych,  gdzie 

prowadzi się chów lub hodowlę większej liczby zwierząt, stanowiących przedsięwzięcia mogące 

znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko).  Ograniczenia  te 

uniemożliwią  zaistnienie  dodatkowych  konfliktów  wynikających  ze  wzajemnych  negatywnych 

oddziaływań funkcji mieszkaniowych i produkcji rolnej.
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Na terenie miasta znaczący udział  w kształtowaniu leśnej przestrzeni produkcyjnej  mają lasy 

Skarbu Państwa (Dąbrowa, Stary Gaj) uznane niemalże w całości jako lasy ochronne:

• Las Dąbrowa – chroniący zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujący stosunki 

hydrologiczne w zlewni (wodochronny),

• Las  Stary Gaj  –  położony w granicy miasta  liczącego więcej  niż  50  tysięcy mieszkańców 

(chroniący środowisko przyrodnicze wokół miasta).

W lasach  ochronnych  mogą  być  lokalizowane  obiekty  wykorzystywane  dla  potrzeb m.  in. 

gospodarki  leśnej,  obronności,  bezpieczeństwa  państwa,  ochrony  zdrowia  i  urządzenia  służące 

turystyce – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Oprócz 

tego w lasach ochronnych obowiązują ograniczenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, 

wynikające z Rozporządzenia Ministra  Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa 

z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne 

oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej.

Wszelkie inne formy zainwestowania na tych terenach, wymagają uprzednio uzyskania zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskanej od właściwych w tym zakresie 

organów.  Jednakże,  ze  względu  na  ogromne  znaczenie  leśnej  przestrzeni  produkcyjnej  dla 

prawidłowego funkcjonowania miasta (bezpośredni wpływ na warunki aerosanitarne, przyrodnicze, 

rekreacyjne)  wskazane  jest  nie  odlesianie,  a  zalesianie  terenów,  w  tym  głównie  terenów 

zdegradowanych i stanowiących nieużytki.

Ze  względu na  wysoki  stopień  zanieczyszczeń (jakie  generuje  intensyfikacja  zabudowy oraz 

powstałe układy komunikacyjne), ogrody działkowe położone wewnątrz terenów zurbanizowanych, 

a w szczególności w centralnej części miasta nie mogą być traktowane jako rolnicza przestrzeń 

produkcyjna  i  z  tego  powodu  podlegać  ochronie  (niska  jakość  spożywcza,  a  niekiedy  wręcz 

szkodliwość  wytwarzanych  tu  produktów).  Podobnie  przydatność  przyrodnicza  ogrodów 

działkowych  jest  niska  ze  względu  na  utrudnienia  i  bariery  nie  sprzyjające  komunikacji 

(powiązaniom)  biologicznej  i  zachowaniu  ciągłości  systemu  ogrodzenia,  dość  gęsta  i  często 

chaotyczna  i  nieestetyczna  zabudowa  altanami,  szklarniami  i  tunelami  foliowymi  niewielkich 

powierzchniowo  działek  etc.  Przydatność  rekreacyjna  ogrodów  działkowych  zamyka  się 

w niewielkim kręgu użytkowników i nie jest dostępna dla mieszkańców miasta (co jest również 

źródłem różnego rodzaju niebezpieczeństw dla samych działkowców). 

Ogrody  działkowe  położone  w  centrum  miasta,  w  obszarach  najcenniejszych  przyrodniczo, 

o kluczowym znaczeniu dla jakości i warunków zdrowotnych życia w mieście (ESOCH) powinny 

ulec rewitalizacji (rekultywacji) w kierunku ogólnodostępnej zieleni urządzonej, zieleni publicznej, 
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zielonych terenów sportowo - rekreacyjnych, parków, ogrodów tematycznych itp. form związanych 

z wypoczynkowymi i rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa, które służą ogółowi mieszkańców 

i korzystnie wpływają na wizerunek miasta. Ponadto, wskazuje się możliwość zakładania zieleni 

urządzonej  (w  tym  ogrodów  działkowych)  na  terenach  przydatnych  rolniczo,  o  lepszych 

glebowych,  mniej  zanieczyszczonych  i  położonych  poza  obszarem  szczególnego  zagrożenia 

powodzią oraz podtopieniami w okolicach Zalewu Zemborzyckiego oraz przy północnej granicy 

miasta.  W  odniesieniu  do  terenów  ogrodów  działkowych  docelowo  powinny  one  stanowić 

przestrzenie publiczne lub półpubliczne – co stanowiłoby właściwy wyraz wspomnianego zjawiska 

społecznego „gardening urban”.

10.OBSZARY  NARAŻONE  NA  NIEBEZPIECZEŃSTWO  POWODZI  I  OSUWANIA  SIĘ  MAS 
ZIEMNYCH

Na podstawie  ustawy z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  oraz  Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Ministra Administracji i 

Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania 

map  zagrożenia  powodziowego  oraz  map  ryzyka  powodziowego,  zostały  sporządzone  przez 

Krajowy  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  mapy  zagrożenia  powodziowego  (MZP)  i  mapy  ryzyka 

powodziowego (MRP).  Obszary narażone na ryzyko powodzi  oznaczono graficznie  na rysunku 

Studium. 

Ustala się następujące wymagania dotyczące ochrony przed powodzią:

• obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią  oraz  obszary  narażone  na  zalanie  w  przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału należy bezwzględnie pozostawić wolne od zabudowy, 

• należy stopniowo eliminować zabudowę z terenów zalewowych;

• preferowany sposób zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – 

tereny w zasięgu wód powodziowych (Q10%, Q1%, Q0,2%) to tereny otwarte (zielone) lub 

tereny rekreacyjno-sportowe, nie kolidujące z funkcjami przyrodniczymi rzeki;

• wymóg ochrony wałów przeciwpowodziowych zgodnie art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne – tj. zakaz zabudowy w odległości 50 m od stopy wału;

• zwiększenie  retencyjności  zlewni  każdej  rzeki  poprzez  budowę  obiektów  małej  retencji 

(zbiorniki retencyjne);

• zwiększenie retencji wód opadowych proporcjonalnie do wzrostu powierzchni zabudowanych 

i utwardzonych w zlewni każdej rzeki; 

• systematyczna konserwacja koryt każdej rzeki;
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• rekultywacja terenów zalewowych;

• modernizacja budowli hydrotechnicznych na rzekach;

• podniesienie  wymogów nowych  konstrukcji  mostowych  do  poziomu wody 500-letniej  (nie 

dotyczy kładek stanowiących element rekreacyjnego zagospodarowania terenów nadrzecznych 

i zabytkowych konstrukcji mostowych);

• ogroblowanie ujściowego odcinka rzeki Czerniejówki (zjawiska powodziowe mogą być groźne 

w sposób szczególny w przypadku nałożenia się fal z Czerniejówki i z Bystrzycy);

• renaturalizacja doliny rzeki Czerniejówki;

• regulacja wód, w tym renaturyzacja koryt rzecznych;

• zakaz podnoszenia terenu w strefie zalewowej poprzez nawożenie mas ziemnych, ze względu 

na zmianę sytuacji hydrologicznej i zakłócenie naturalnych warunków spływu wód; 

• zakaz  na  terenach  zalewowych  składowania  materiałów  oraz  wykonywania  innych  robót,

z wyjątkiem robót związanych z utrzymaniem, odbudową , rozbudową i przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie;

• zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 

wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej 

do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk.

Procesy  osuwiskowe  (o  stosunkowo  niewielkiej  skali)  mogą  wystąpić  na  obszarach 

występowania utworów lessowych. Obszary osuwiskowe i predysponowane do osuwania się mas 

ziemnych  należy  pozostawić  w  dotychczasowym  użytkowaniu  (z  ewentualnym  zastosowaniem 

rozwiązań  zapobiegających  i  ograniczających  postępowanie  zjawiska)  i  z  racji,  że  są  to 

w większości  obszary  dolinno-wąwozowe  należy  zaliczyć  je  do  grupy  terenów  o  funkcji 

ekologicznej - wyłączonych z zabudowy.

11. OBIEKTY LUB OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR 
OCHRONNY

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  Prawo  geologiczne  i  górnicze,  filar  ochronny 

wyznaczony  dla  obszarów  i  obiektów  stanowi  część  obszaru  górniczego,  gdzie  ruch  zakładu 

górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą 

ochronę tych obiektów lub obszarów. Obecnie w złożach znajdujących się na terenie miasta, w tym 

położonych w wyznaczonych granicach obszaru i terenu górniczego „Ciecierzyn” oraz na obszarze 

i terenie górniczym gdzie składowane są odpady w złożu  „Świdnik” -  nie występują obiekty ani 

obszary, dla których w złożu kopalin wyznacza się filar ochronny.

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          141/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

12. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE 
NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE 
Z PRZEPISAMI  USTAWY  Z  DNIA 7  MAJA 1999  r.  O  OCHRONIE  TERENÓW  BYŁYCH 
HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady, na terenie miasta znajduje się Pomnik Zagłady na Majdanku. Obejmuje on swoim 

zasięgiem tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie utworzono 

Pomnik  Męczeństwa  na  Majdanku  zgodnie  z  ustawą  o  upamiętnieniu  męczeństwa  Narodu 

Polskiego i innych Narodów na Majdanku z dnia 2 lipca 1947 r. (Dz. U. z 1947 r. nr 52, poz. 266). 

Na podstawie ustawy z 1999 r. zostały określone granice Pomnika Zagłady na Majdanku oraz jego 

strefy ochronnej w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

2011 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik 

Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej. Pomnik Zagłady obejmuje 

obszar o powierzchni ok. 87 ha, zaś obszar jego strefy ochronnej wynosi ponad 15,5 ha. Granice 

tych obszarów oznaczono graficznie na mapie kierunków Studium.

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą, na obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej 

obowiązują określone  zasady ochrony dotyczące  m.  in.  prowadzenia  działalności  gospodarczej, 

budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych 

oraz  wywłaszczania  nieruchomości,  a  Wojewoda  jest  tu  właściwym  organem  reprezentującym 

Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą, na obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej obowiązują następujące 

zasady i ograniczenia:

1. działalność  gospodarcza  może  być  prowadzona  jedynie  w  zakresie  niezbędnym  do 

zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewnienia porządku 

i czystości na jego terenie, stałej konserwacji lub oznakowania jego granic albo granic strefy 

ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających ten Pomnik;

2. zabrania się budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń 

budowlanych  na  terenie  Pomnika  Zagłady  i  jego  strefy  ochronnej,  z  wyjątkiem  obiektów 

i urządzeń  niezbędnych  do  zabezpieczenia  Pomnika  Zagłady  przed  zniszczeniem  lub 

uszkodzeniem  oraz  zapewnienia  porządku  i  czystości  na  jego  terenie,  stałej  konserwacji, 

oznakowania  jego  granic  albo  granic  strefy  ochronnej  lub  niezbędnej  obsługi  osób 

odwiedzających ten Pomnik;

3. nieruchomości mogą być wywłaszczone tylko na rzecz Skarbu Państwa (wywłaszczeniu nie 

podlegają nieruchomości lub ich części, na których znajdują się kościoły, świątynie, kaplice lub 
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budynki mieszkalne).

Obszar Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej objęty jest prawnym obowiązkiem sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI

Problematyka  przekształceń  i  rehabilitacji  obszarów  jest  nieco  odmienna  od  rekultywacji  - 

rekultywacja  jest  pojęciem  węższym  i  stanowi  jedno  z  sześciu  działań  prowadzących  do 

rewitalizacji.  Właściwe  naświetlenie  tej  problematyki  wymaga  zatem  odrębnego  omówienia 

przekształceń i rehabilitacji oraz rekultywacji.

13.1. Przekształcenia  i  rehabilitacja  -  obszary  wskazane  do  rewitalizacji,  delimitacja  
i zasady ochrony

Rewitalizacja  to  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego  obszarów  zdegradowanych, 

prowadzony  w  sposób  kompleksowy  poprzez  zintegrowane  działania  na  rzecz  lokalnej 

społeczności,  przestrzeni  i  gospodarki,  które  są  skoncentrowane  terytorialnie.  Obok  renowacji 

zabudowy, rewaloryzacji zabytków i rekultywacji terenów poprzemysłowych czy powojskowych, 

rewitalizacja  jest  metodą  całościowego  oddziaływania  na  niekorzystne  zmiany  w  strukturze 

społeczno-gospodarczej  i  funkcjonalno-przestrzennej,  które  zachodzą  w  niektórych  częściach 

Lublina  –  określone  w  programie  rewitalizacji  (uchwalonym  przez  Radę  Miasta  Lublin). 

Rewitalizacja  to  wyzwanie  dla  polityki  przestrzennej  miasta,  zadanie  do  wykonania, 

w szczególności wobec obszarów miasta o kluczowym znaczeniu dla jego rozwoju.

Pierwszoplanowe  cele  działań  rewitalizacyjnych  to  poprawa  jakości  życia  mieszkańców, 

zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania w Lublinie i przeciwdziałanie wyludnianiu się miasta. 

Drugoplanowe  cele  wyznaczone  dla  rewitalizacji  w  Lublinie  to  przeciwdziałanie  degradacji 

przestrzennej, społecznej i gospodarczej poprzez: 

• poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego,

• ożywienie gospodarcze,

• zachowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego,

• zrównoważenie rozwoju poszczególnych funkcji miejskich,

• poprawę jakości stanu środowiska, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku  i poprawę konkurencyjności miasta,

• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W  celu  przeciwdziałania  degradacji,  zauważalnym  objawom  niepożądanych  zjawisk 

marginalizacji  społecznej,  degradacji  przestrzennej,  technicznej  czy  gospodarczej  zagrożonych 
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kryzysem części miasta, prowadzi się kompleksowy proces odnowy  przestrzeni zurbanizowanej, 

zmierzający do wzrostu jakości  życia mieszkańców, ich aktywności   gospodarczej  i  społecznej, 

poprawy jakości   środowiska  zamieszkania  oraz  ochrony  dziedzictwa   kulturowego  -  poprzez 

różnorodne  działania,  w  tym  działania  renowacyjne  i  inwestycje.  Wobec  tego,  w  planach 

miejscowych  winny  znaleźć  się  regulacje  i  ustalenia,  które  określą  zasady  przekształceń 

przestrzennych obszarów ujętych w programie  rewitalizacji,  w sposób umożliwiający realizację 

zawartych  w nim celów (projektów/działań).  Kierunki  możliwych  przekształceń  przestrzennych 

wspomagających rewitalizację zebrano i uporządkowano w poniższej tabeli,  jednak  obszarów tu 

wymienionych nie należy traktować jako listy zamkniętej - przy sporządzaniu planów miejscowych 

oraz  miejscowych  planów  rewitalizacji  każdorazowo  obszary  wskazane  do  rewitalizacji  należy 

dostosować do bieżących uwarunkowań i potrzeb.

Lp

Typ jednostki 
funkcjonalno-
przestrzennej

Kierunki przekształceń przestrzennych sprzyjających rewitalizacji 

1 Wielofunkcyjne 
obszary centrum 
miasta.

Podniesienie jakości przestrzeni oraz prestiżu centrum, przyciągnięcie działalności 
o  wysokim  statusie,  zwiększenie  atrakcyjności  turystycznej.  Ograniczanie 
dostępności indywidualnego transportu samochodowego na rzecz rozwijania sieci 
transportu publicznego.

2 Stare Miasto, inne 
zabytkowe zespoły 
urbanistyczne.

Zachowanie i ekspozycja specyficznego, indywidualnego charakteru, ochrona albo 
wywołanie różnorodności oferty handlowo-usługowej, zwiększenie dostępności dla 
osób z dysfunkcjami ruchu.

3 Mieszkaniowa 
zabudowa 
pierzejowa

Stworzenie  atrakcyjnych  warunków  zamieszkiwania  i  utrzymanie  walorów 
historycznych XIX wiecznej architektury.

4 Obiekty 
poprzemysłowe, 
pokolejowe 
i powojskowe. 

Przeznaczenie  dla  działalności,  które  odpowiadają  celom  rewitalizacji  oraz 
potencjałowi  miejsca,  utrzymanie  i  wyeksponowaniu  obiektów  o  wartościach 
kulturowych, w tym: zabytkowych hal, budowli inżynierskich, instalacji itp.

5 Modernistyczne 
osiedla 
mieszkaniowe.

Utrzymanie walorów kompozycyjnych i funkcjonalnych, rehabilitacja, polepszenie 
stanu  technicznego,  uzupełnienie  zieleni,  parkingów,  infrastruktury  społecznej, 
podniesienie  estetyki  lub  poprawa  wizerunku  (renomy)  poprzez  wprowadzenie 
nowych funkcji o charakterze miastotwórczym, ponadlokalnym.

6 Zespoły rekreacyjno-
sportowe, parki 
i wąwozy. 

Uzupełnienie oferty, modernizacja, doprowadzenie do funkcjonalnej  użyteczności, 
wydobycie walorów kompozycyjnych i krajobrazowych, wprowadzenie 
udogodnień komunikacyjnych dla zwiększenia dostępności, poprawienie albo 
wprowadzenie powiązań z sąsiednimi jednostkami funkcjonalno-przestrzennymi.

7 Doliny rzek. Rewaloryzacja lub renaturalizacja, udostępnienie dla rekreacji, ochrona i 
ekspozycja krajobrazu, wprowadzenie udogodnień komunikacyjnych dla 
zwiększenia dostępności (powiązanie z sąsiednimi jednostkami funkcjonalno-
przestrzennymi).

Rewitalizacja  stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych  poprzez  działania  całościowe  tj.  powiązane  wzajemnie  przedsięwzięcia 

obejmujące  kwestie  społeczne,  gospodarcze lub przestrzenno -  funkcjonalne lub techniczne lub 
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środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej. Jest to jedna z trzech metod 

wprowadzania  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  Lublina,  obok  kreacji  całościowych 

kompleksów  nowej  zabudowy  i  planowania  miejscowego.  W Lublinie  dotychczas  nie  została 

podjęta uchwała o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych, ponieważ (zgodnie z Art.52 ustawy 

z dnia  9  października  2015  r.  o  rewitalizacji)  miasto  korzysta  z  przepisów  przejściowych. 

Proponowane  obszary  rewitalizacji  i  obszary  zdegradowane  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 

9 października  2015 r.  o  rewitalizacji  przedstawiono  na  zał.  nr  16:  Proponowane  obszary 

rewitalizacji  i  obszary  zdegradowane.  Ponadto  przewiduje  się,  że  obowiązujący  Program 

Rewitalizacji  dla  Lublina  2017-2023  będzie  podlegał  procesowi  „aktualizacji”  zgodnie 

z potrzebami społecznymi oraz „przekształcania” w Gminny Program Rewitalizacji.

13.2. Obszary wymagające rekultywacji

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  rekultywacja 

stanowi jedną z form ochrony gruntów rolnych, umożliwiającą nadanie lub przywrócenie wartości 

użytkowych lub przyrodniczych gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym. Przywrócenie tych 

wartości, wymaga wykonania niezbędnych działań naprawczych. W oparciu o ustawę z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, działania te mają na celu 

naprawę lub zastąpienie w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które 

uległy szkodzie poprzez np. oczyszczanie gleby i wody, przywracanie naturalnego ukształtowania 

terenu,  zalesianie,  zadrzewianie  lub  tworzenie  skupień  roślinności,  reintrodukcję  zniszczonych 

gatunków,  działania  prowadzące  do  usunięcia  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi  oraz  przywracanie 

równowagi  przyrodniczej  i  walorów  krajobrazowych  w  terenie.  Do  obszarów  wymagających 

rekultywacji  na  terenie  miasta  należy  zaliczyć  przede  wszystkim  doliny  rzeczne:  Bystrzycy, 

Czerniejówki oraz Czechówki wraz powiązanymi z nimi suchymi dolinami i wąwozami. Obecny 

stan  zagospodarowania  tych  obszarów  świadczy  o  partykularyzmie  inwestycyjnym 

(w szczególności  pod względem lokalizacji  zabudowy),  co  prowadzi  do użytkowania  w sposób 

zagrażający prowadzeniu właściwych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (np. ogrody 

działkowe).  Wszystko  to,  powoduje,  że  obszary  naturalnie  stanowiące  kluczowe znaczenie  dla 

utrzymania warunków aerosanitarnych, klimatycznych i zdrowotnych miasta, prowadzenia ochrony 

przeciwpowodziowej,  zapewnienia  ogólnodostępnych  terenów  rekreacji  obecnie  wymagają 

prowadzenia prac rekultywacyjnych.  W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego również zauważono ten problem - odcinki dolin rzecznych Bystrzycy, Czerniejówki i 

Czechówki w mieście zostały uznane za zdegradowane i wymagające rewaloryzacji biologicznej. 

Określone w Planie Województwa niezbędne działania konieczne do osiągnięcia tego celu to:
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• sukcesywna likwidacja zabudowy substandardowej znajdującej się na terenach zalewowych;

• możliwie  pełny  odzysk  powierzchni  biologicznie  czynnej  poprzez  likwidację  terenów  pod 

sztuczną nawierzchnią (placów, składów, targowisk, miejsc parkingowych);

• likwidacja śmietnisk, gnojowisk, gruzowisk, złomowisk;

• odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień w układach pasmowych;

• poprawa czystości wód poprzez likwidację niekontrolowanych zrzutów ścieków.

Zakłada  się,  że  rekultywacja  na  tych  terenach  powinna  opierać  się  przede  wszystkim  na 

przywróceniu równowagi ekosystemów m. in. poprzez:

• oczyszczenie i renaturyzację koryt rzecznych,

• ograniczenie oddziaływania uciążliwości tras komunikacyjnych,

• ochrony fauny i naturalnych form zieleni występujących w dolinach,

• urządzanie  lub  przywracanie  kompleksów  zieleni  parkowej  w  sąsiedztwie  obszarów 

o intensywnej urbanizacji,

• tworzenie terenów rekreacyjnych przy wykorzystaniu walorów krajobrazowych.

Działania rekultywacyjne mające na celu przywracanie rzekom ich naturalnego charakteru, służą 

poprawie  zdolności  zrenaturyzowanych  rzek  do  samooczyszczania  się  oraz  zwiększenia 

różnorodności  biologicznej  i  krajobrazowej  środowiska  (np.  poprzez  nieregularne  dno  rzeczne, 

roślinność wodna, naturalne przeszkody). Oprócz tego, rekultywacji powinny podlegać wyrobiska 

poeksploatacyjne surowców mineralnych, dzikie wysypiska oraz nieczynne składowiska odpadów 

przemysłowych,  a  także  składowiska  odpadów komunalnych  (np.  przy ul.  Zawilcowej).  Dobór 

odpowiedniej metody działań będzie zależeć od zdiagnozowania sposobu i zakresu występujących 

zanieczyszczeń.

14. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tereny zamknięte 

stanowią tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. 

W myśl  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym, 

kształtowanie  i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  miasta  nie  dotyczy  terenów  zamkniętych. 

W związku z powyższym, w Studium określa się granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

Na obszarze miasta znajdują się tereny zamknięte: (1) tereny kolejowe, (2) tereny specjalne 

użytkowane  przez:  Komendę  Wojewódzką  Policji,  Agencję  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego 

i jednostki  podległe  Ministerstwu  Obrony  Narodowej  –  tereny  zamknięte  w  resorcie  obrony 

narodowej. Granice poszczególnych rodzajów terenów zamkniętych wskazano na rysunku Studium. 
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W oparciu o wykonane analizy, w obszarze miasta nie stwierdzono występowania stref ochronnych 

terenów  zamkniętych.  W  przypadku  zdjęcia  klauzuli  „terenu  zamkniętego”  należy  dopuścić 

dotychczasowe  zagospodarowanie  tych  terenów,  wprowadzenie  przeznaczenia  jak  dla  terenów 

sąsiadujących bezpośrednio z danym obszarem, bądź ustalenie innego przeznaczenia, wynikającego 

z bieżących uwarunkowań i potrzeb.

15. OBSZARY  FUNKCJONALNE  O  ZNACZENIU  LOKALNYM,  W  ZALEŻNOŚCI 
OD UWARUNKOWAŃ I POTRZEB ZAGOSPODAROWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE

Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  2030  wprowadziła  do  planowania 

strategicznego  (na  każdym  szczeblu  administracyjnym),  współzależność  celów  polityki 

przestrzennej z celami polityki regionalnej oraz podejście terytorialne, a co za tym idzie - obszary 

funkcjonalne.  Zgodnie  z  art. 2  pkt 6a  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu 

i zagospodarowaniu  przestrzennym  obszarem funkcjonalnym  jest  obszar  szczególnego  zjawiska 

z zakresu  gospodarki  przestrzennej  lub  występowania  konfliktów  przestrzennych,  stanowiący 

zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących 

się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywalnymi jednolitymi celami rozwoju.

15.1. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego - Lubelski Obszar Metropolitalny

W myśl obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

(PZPWL)  z  2015  r.,  miasto  Lublin  oraz  Świdnik  stanowi  obszar  funkcjonalny  o  znaczeniu 

ponadregionalnym  „miejski  obszar  funkcjonalny  ośrodka  wojewódzkiego  –  Lubelski  Obszar 

Metropolitalny”. Wobec czego, dla Lublina stanowi ono także obszar funkcjonalny na poziomie 

lokalnym, mający na celu wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych Lublina i podnoszenie jego 

znaczenia  w  metropolii  sieciowej  oraz  poprawy  jego  powiązań  funkcjonalnych  w  układzie 

krajowymi i międzynarodowym – zgodnie z przyjętym dokumentem KPZK 2030.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego – Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (zawartym w PZPWL), Lublin stanowi 

miejski  obszar  funkcjonalny ośrodka  wojewódzkiego,  czyli  jest  typem obszaru  funkcjonalnego 

obejmującego  miasto  będące  siedzibą  władz  samorządu  województwa  oraz  jego  bezpośrednie 

otoczenie - o znaczeniu ponadregionalnym. Rdzeń obszaru funkcjonalnego stanowi układ dwóch 

miast: Lublin i Świdnik. W zasięgu oddziaływania miasta Lublin znajduje się 18 gmin (Lubartów, 

Niemce,  Spiczyn,  Wólka,  Łęczna,  Mełgiew,  Piaski,  Jabłonna,  Głusk,  Bychawa,  Strzyżewice, 

Niedrzwica Duża, Bełżyce, Wojciechów, Konopnica, Nałęczów, Jastków i Garbów) oraz 7 miast 

(Świdnik,  Lubartów,  Łęczna,  Piaski,  Bychawa,  Bełżyce  i  Nałęczów),  organizujących  strukturę 

osadniczą Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
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Lubelski Obszar Metropolitalny
źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego – 2015.
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Na obszarze Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego ma miejsce szereg negatywnych zjawisk:

• niekontrolowana  ekspansja  zabudowy  mieszkaniowej  i  letniskowej  na  tereny  o  wysokich 

walorach agroekologicznych w strefach żywicielskich miast oraz zielonego pierścienia;

• osłabienie  zewnętrznej  dostępności  komunikacyjnej  Lublina  oraz  utrudnienia  w  rozwoju 

spójnych, zintegrowanych systemów komunikacji publicznej;

• przekraczanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń emitowanych do wód, powietrza i gleby.

Główne funkcje metropolitalne (naukowa, kulturalna,  administracyjna o zasięgu regionalnym 

i krajowym, gospodarcza oraz komunikacyjna) koncentrować się będą w rdzeniu tego obszaru.

Oprócz  tego,  należy  dążyć  do  wzmocnienia  funkcji  metropolitalnych  rdzenia  Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego,  powiązań funkcjonalno -  przestrzennych ośrodków osadniczych oraz 

krystalizowania struktury przestrzennej w kierunku jej optymalizacji funkcjonalnej.

Naczelnymi zasadami zagospodarowania przestrzennego LOM powinno być:

• zachowanie i przywracanie ciągłości systemów przyrodniczych;

• utrzymanie  integralności  przestrzennej  terenów  otwartych  o  funkcjach  rolniczych 

i przyrodniczych;

• rozwój  urbanizacji  w  nawiązaniu  do  ukształtowanych  układów  osadniczych  (przeciwdziałanie 

rozpraszaniu zabudowy).

15.2. Obszary problemowe

Bardzo poważnym obszarem problemowym jest obowiązująca obecnie dwutorowość przepisów 

prawa dotycząca rozstrzygnięć planistycznych, prowadząca do licznych konfliktów a nawet wręcz 

absurdów ekonomicznych w gospodarowaniu przestrzenią. W przypadku braku planu miejscowego 

na  ten  sam  teren  można  wydać różne  decyzje  o  warunkach  zabudowy,  które  mogą  stanowić 

podstawę do wydania pozwolenia na budowę i jednocześnie przy sporządzaniu planu miejscowego 

dla  tego  samego  terenu  należy  zachować  zgodność  ze  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przeanalizować wszelkie uwarunkowania oraz bliższe i dalsze 

powiązania  przestrzenne,  uzyskać  uzgodnienia  i  opinie  od  wszystkich  uprawnionych  organów 

i instytucji oraz (często kilkukrotnie) wyłożyć projekt planu do wglądu publicznego. Oznacza to, że 

w  obecnym  stanie  prawnym  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  a  następnie  decyzji 

o pozwoleniu  na  budowę,  które  nie  pozostają  w zgodzie  z  ustaleniami  Studium,  czyli  polityką 

przestrzenną lub ważnym interesem miasta jest  prawnie dopuszczalne,  a co więcej niezgodność 

decyzji z ustaleniami Studium nie może być powodem odmowy ustalenia warunków zabudowy - co 

znajduje wyraz w orzecznictwie sądowym (m.in. wyrok WSA z 30.06.2014 r. sygn. akt II SA/Lu 
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572/13) i co niejednokrotnie podkreślało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie. Innymi 

słowy,  do  czasu,  kiedy  ustalenia  Studium  nie  znajdą  się  w  planie  miejscowym,  nie  wiążą 

powszechnie  i  nie  mogą  tworzyć  materialnoprawnej  podstawy  do  wydawania  decyzji 

administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Odmienny  pogląd  prezentuje  Naczelny  Sąd  Administracyjny  w  prawomocnym  orzeczeniu 

z sierpnia 2008 r. (II OSK 1250/08) cyt.:  »Według prezentowanego w doktrynie poglądu, a który  

skład  orzekający  w  niniejszej  sprawie  podziela,  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  stanowi  "swego  rodzaju  aksjologiczną  podstawę  wszelkich  

działań  podejmowanych  na  terenie  gminy  w  zakresie  planowania  i  zagospodarowania  

przestrzennego.  (...)  Z  treści  studium  powinny  wynikać  lokalne  zasady  zagospodarowania  

przestrzennego. Skonkretyzowane działania w zakresie zmiany przeznaczenia terenu, położonego na  

obszarze  gminy,  przewidziane  w  m.p.z.p.  oraz  w  decyzjach  o  warunkach  zabudowy  

i     zagospodarowania terenu, powinny być formułowane i realizowane zgodnie z tymi zasadami"   (T.  

Bąkowski,  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004,  

s.54).  Odmienna  interpretacja  roli  studium  prowadziłaby  do  sprzeczności  z  podstawowymi  

zasadami zagospodarowania przestrzennego: zasadą spójności polityki przestrzennej państwa oraz  

zasadą  wzajemnej  spójności  aktów  planowania  przestrzennego,  przeznaczenia  i  zasad  

zagospodarowania  obszarów (por.  Z.  Leoński,  M.  Szewczyk,  Zasady  prawa  budowlanego  

i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, s.54-60). Powodowałoby to sytuacje,  

w której określony zapis stadium musiałby być uwzględniony w uchwalonym dla danego terenu  

planie miejscowym (zgodnie z art.  15 ust.  1 i art.  20 ust 1 ustawy) natomiast wydana dla tego  

samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mogłaby być z  tym zapisem stadium całkowicie  

sprzeczna.  Taka wykładnia,  jak  zasadnie  wywiedziono to  we wniesionej  kasacji,  byłaby  nie  do 

pogodzenia z zasadami prawnego systemu planowania przestrzennego w Polsce i niedopuszczalna  

w demokratycznym państwie prawnym, a przez to sprzeczna z Konstytucją.« Przytoczone orzeczenie 

NSA jak dotąd nie przyniosło trwałej zmiany linii orzeczniczej.

Inne obszary problemowe w planowaniu przestrzennym miasta:

• Wyludnianie się śródmieścia  i  centrum Lublina na rzecz rozpraszania zabudowy na obrzeża 

miasta, tereny otwarte pełniące ważne funkcje przyrodnicze, słabo lub nieuzbrojone - należy 

przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy i nieprzemyślanemu przekształcaniu terenów rolnych na 

budowlane,  należy przeciwdziałać monofunkcyjności  obszarów śródmiejskich  oraz  podnosić 

atrakcyjność zamieszkiwania.
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• Brak wystarczającej  łączności  komunikacyjnej  na kierunku pn -  pd oraz brak odpowiednich 

udrożnień  łączących dzielnice  południowe z  rejonem zachodnim i  wschodnim miasta  (ruch 

odbywa się  przez  centrum)  -  należy realizować podstawowy układ  komunikacyjny zgodnie 

z ustaleniami Studium i w nawiązaniu do wagi (klas) odpowiednich odcinków.

• Problemy  z  wdrażaniem  procedury  scalania  i  podziałów  nieruchomości  (wysokie  koszty, 

niechęć  społeczna)  koniecznych  do  prawidłowego  zagospodarowania  terenów  (np.  tereny 

między ul. Północną i Willową gdzie zastane podziały wraz z zainwestowaniem uniemożliwiają 

poprowadzenie prawidłowego układu komunikacyjnego).

• Kolizyjność  funkcji  przemysłowo  -  składowych,  aktywności  gospodarczej  itp.  z  istniejącą 

zabudową mieszkaniową w dzielnicy Tatary i Hajdów-Zadębie - ze względu na predyspozycję 

tych rejonów do rozwijania funkcji produkcyjnych należy wygaszać tu funkcje mieszkaniowe. 

Do  tego  czasu  kolizja  funkcji  mieszkalnych  i  działalności  gospodarczej,  w  szczególności 

w rejonie  ul.  Grenadierów,  winna  być  łagodzona  poprzez  wprowadzanie  stref  /  pasów 

rozdzielających te funkcje (np. zadrzewienia, wprowadzanie działalności o niskiej uciążliwości, 

stosowanie systemów ochronnych dla działalności uciążliwej itp.).

• Lokalizacja  ogrodów działkowych  w ESOCH, w centralnych  rejonach miasta  i  na  terenach 

zalewowych - należy sukcesywnie korygować lokalizację ROD (w rejony wskazane na rysunku 

Studium),  a  uzyskane  tereny  przekształcać  w  służące  rekreacji  i  funkcjom przyrodniczym, 

ogólnodostępne tereny zieleni publicznej.

• Zabudowa  kolizyjna  w  rejonie  Zalewu  Zemborzyckiego,  gdzie  następuje  zawłaszczanie 

z założenia ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przez budownictwo indywidualne - należy 

dążyć do zapewnienia ogólnodostępnej strefy szerokości przynajmniej 50 m. od linii brzegowej 

Zalewu oraz  powstrzymać ekspansję  zabudowy na  terenach leśnych (rejon  ulic:  Grzybowa, 

Bór, Roślinna, Cienista, Rosy i Osmolicka) w drodze uchwalenia planów miejscowych.

• Zabudowa  kolizyjna  w  rejonie  jednego  z  najcenniejszych  obszarów  pełniących  funkcje 

przyrodnicze w mieście - Starego Gaju (rejon ulic:  Lipska, Pod Gajem, Stary Gaj) - należy 

dążyć  do  likwidacji,  bądź  znacznego  ograniczenia  zabudowy  zagrażającej  warunkom 

siedliskowym lasu (wprowadzenie strefy wolnej od zabudowy szerokości minimum 30 m. od 

ściany  lasu),  znaczne  ograniczenie  możliwości  i  gabarytów  zabudowy  w  Czerniejowskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu.

• Układ komunikacyjny kolizyjny z ESOCH (np. al. Solidarności) - należy wzmacniać funkcje 

przyrodnicze  tych  obszarów  poprzez  wprowadzanie  pasm  zieleni,  w  miarę  możliwości 
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zmniejszenie  ilości  pasów  ruchu,  kształtowanie  określonego  w  Studium  układu 

komunikacyjnego, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ruchu samochodów 

indywidualnych w centrum miasta.

16. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM

16.1. Synteza ustaleń studium

Nowa  edycja  Studium  została  opracowana  z  zachowaniem  zasady  ciągłości  planistycznej 

w relacji  (i  nawiązaniu)  do  studium wcześniej  obowiązującego  oraz  archiwalnych  i  aktualnych 

planów miejscowych, przy uwzględnieniu obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego oraz 

podjętych  decyzji  inwestycyjnych.  Uwarunkowania  opierają  się  na  analizie  istniejącego  stanu 

zagospodarowania oraz regulacji  prawnych w relacji  do zgłaszanych potrzeb.  Kierunki  rozwoju 

określano na podstawie strategii,  dokumentów programowych i szeregu innych opracowań1 oraz 

wniosków do studium.

Studium składa  się  z  części  tekstowej  (zawierającej  część  I  –  uwarunkowania  i  część  II  – 

kierunki  zagospodarowania  przestrzennego)  oraz  rozbudowanej  części  graficznej  –  dwóch 

podstawowych  map  -  „Uwarunkowania”  i  „Kierunki” oraz  szeregu  załączników  graficznych 

przybliżających  problematykę  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  w  rozbiciu  na 

poszczególne działy, czy też branże. Podstawowym załącznikiem graficznym nowej edycji studium 

jest mapa  „Kierunki”, jednak treść dokumentu należy odczytywać łącznie – część tekstową oraz 

graficzną należy traktować jako całość.

Mając na uwadze, że zgodnie z dyspozycją ustawową Studium nie jest planem ani też aktem 

prawa  miejscowego,  a  dokumentem  ogólnym,  sporządzanym  w  celu  określenia  polityki 

przestrzennej  miasta,  dopuszcza  się  wzbogacanie/  uzupełnianie/  wymianę  wskazanych  funkcji 

poszczególnych terenów o funkcje komplementarne. Wyklucza się jednak wprowadzanie nowych 

bądź  wzmacnianie  istniejących  funkcji  kolizyjnych  z  podstawowym  przeznaczeniem  terenów 

(funkcje uciążliwe w terenach mieszkaniowych, funkcje mieszkaniowe w terenach produkcyjnych/ 

przemysłowych/  składowych  itp.).  Wyklucza  się  również  wprowadzanie  nowych,  bądź 

wzmacnianie  istniejących  funkcji  naruszających  zasadę  integralności,  ciągłości,  ochrony  przed 

zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  Ekologicznego  Systemu  Obszarów 

Chronionych  jak  również  służących  jego  wzmocnieniu,  wskazanych  na  rysunku  Studium, 

chronionych przed zabudową obszarów otwartych.

W odniesieniu do przeprowadzonych analiz  poszczególnych uwarunkowań zagospodarowania 

1 Ważniejsze opracowania i dokumenty wykorzystane na potrzeby nowej edycji Studium zawarto w bibliografii.
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przestrzennego, określono następujące zasady polityki przestrzennej:

1. Zasada  komplementarności  i  strefowania  w  przestrzeni  różnych  rodzajów  działalności 

człowieka.

2. Zasada integralności i ciągłości struktur ekologiczno-przestrzennych.

3. Zasada  zachowania  i  ochrony  elementów  środowiska  kulturowego,  w  tym  krajobrazu 

i krajobrazu kulturowego, stanowiących o historycznej przeszłości i współczesnej tożsamości 

miasta.

W odniesieniu  do  powyższych  zasad,  celem  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów  (w  tym 

ochrony  przyrody)  jest  nie  tylko  zabezpieczenie  i  zachowanie  ich  dotychczasowego  stanu  ale 

przede  wszystkim  wzmocnienie  struktury  przyrodniczej  przy  równoczesnym  zapewnieniu 

możliwości  rozwoju miasta.  Rozwój  ten nie  może być  jednak rozumiany jako niekontrolowana 

ekspansja zabudowy na tereny otwarte, ale jako podnoszenie standardów i jakości zamieszkiwania 

mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności miasta.

Zasady zagospodarowania terenów położonych w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów 

Chronionych  winny  być  bezwzględnie  podporządkowane  przede  wszystkim  ochronie  wartości 

przyrodniczych  i  każdorazowo  szczegółowo  określane  w  planach  miejscowych,  a  także 

w decyzjach o warunkach zabudowy (zasada zachowania spójności polityki przestrzennej miasta). 

Studium  wyznacza  ogólne,  podstawowe  zasady  dotyczące  ESOCH  (w  razie  potrzeby  -  do 

uzupełnienia  i  uszczegółowienia  w  planach  miejscowych),  zgodne  z  wytycznymi  Planu 

Zagospodarowania Województwa Lubelskiego.

W zakresie  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej 

w niniejszym dokumencie ustala się:

1) ochronę,  konserwację,  rewaloryzację  i  renowację  historycznej  substancji  i  struktury 

zabytkowej, w tym rehabilitację starych zasobów mieszkaniowych – w szczególności układu 

urbanistycznego Lublina Starego Miasta i Śródmieścia;

2) rewaloryzację najcenniejszych założeń kompozycyjnych i krajobrazowych miasta;

3) ochronę obiektów i obszarów zabytkowych, w tym założeń sakralnych o znaczeniu krajowym 

oraz europejskim oraz świadczących o przenikaniu się kultur wschodu i zachodu, np.: kaplicy 

św.  Trójcy,  Katedry,  zespołów  klasztornych,  cmentarzy  wyznaniowych  (katolickich, 

prawosławnych, protestanckich, żydowskich).

Dla  potrzeb  ochrony  ekspozycji  widokowej  Starego  Miasta  wyznacza  się  strefę  ochrony 

widoków (SOW) oraz wskazuje się na możliwość ustanowienia Lubelskiego Parku Kulturowego.

Oprócz  tego  przewiduje  się  stworzenie  warunków  ochrony  i  promowania  dziedzictwa 
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kulturowego regionu lubelskiego m.in. poprzez poszerzenie oferty ze strony istniejących instytucji 

kultury (filharmonia, teatry, muzea, ośrodek telewizji, wydawnictwa, biblioteki, ośrodek studiów 

i ochrony środowiska kulturowego itp.), podniesienie standardu obiektów istniejących i rozbudowę 

bazy  materialnej  do  poziomu  europejskiego,  rewaloryzację  historycznej  substancji  i  struktury 

zabytkowej z  wykorzystaniem dla funkcji  kultury i  turystyki.  Ważnym celem jest  także rozwój 

aktywności kulturalnej poprzez poprawę funkcjonowania pozostałych istniejących instytucji kultury 

oraz  utworzenie  sieci  ośrodków  informacji  i  instytucji.  W  odniesieniu  do  infrastruktury 

komunikacyjnej zakłada się, że rozwój systemów komunikacji miasta będzie następował w oparciu 

o dążenie do równowagi pomiędzy realizacją celów gospodarczych, społecznych, transportowych 

i ochrony  środowiska.  Przyjmuje  się  maksymalizację  korzyści  społecznych  w  stosunku  do 

ponoszonych kosztów, a więc zarządzanie popytem użytkowników systemu transportowego w taki 

sposób,  aby  zapotrzebowanie  na  podróżowanie  było  zaspokajane  w  sposób  jak  najbardziej 

ekonomiczny. Priorytetem jest rozwój transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, zaś za 

najważniejsze działania dla rozwoju systemów komunikacji Lublina uznaje się uprzywilejowanie 

transportu zbiorowego, rozwój podstawowego układu drogowego, w tym układu tras obwodowych, 

rozwój ruchu rowerowego oraz zmiany w organizacji ruchu związane z ograniczeniami ruchu w 

obszarze  centralnym  miasta.  W  celu  usprawnienia  komunikacji  o  znaczeniu  ponadlokalnym 

planowana jest budowa intermodalnego Zintegrowanego Dworca Komunikacyjnego, modernizacja 

linii kolejowej nr 7 (Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk) obejmującą budowę przystanku 

osobowego Lublin - Zachód oraz przebudowa bocznicy kolejowej do EC Wrotków oraz bazy paliw 

PKN  Orlen.  Istotne  będą  również  działania  poprawiające  stan  techniczny  układu  torowego  i 

urządzeń  kolejowych.  Ponadto  zakłada  się  również  dalszą  rozbudowę  regionalnego  portu 

lotniczego: Port Lotniczy Lublin (wraz z budową terminala cargo) i przystosowanie go do kategorii 

lotniska  o  charakterze  międzynarodowym.  Na  terenie  miasta  ustala  się  stosowanie 

nieprzekraczalnych ograniczeń wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określonych w 

dokumentacji  rejestracyjnej  Portu  Lotniczego  Lublin  (w  Świdniku)  oraz  lotniska  (Radawiec 

k/Lublina).  Do głównych celów polityki  przestrzennej  w zakresie  wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną zalicza się między innymi: (1) utrzymanie sprawności technicznej istniejących sieci i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz poprawę standardów zaopatrzenia miasta w wodę 

poprzez  objęcie  zasięgiem  obsługi  wodociągu  miejskiego,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej 

wszystkich  istniejących  i  planowanych  terenów  zainwestowania;  (2) zagwarantowanie 

niezawodności zasilania w wodę w warunkach normalnych i w sytuacjach zagrożenia kryzysowego; 

(3) ustanowienie aktualnych stref ochrony ujęć wody; (4) poprawa efektywności i dostosowanie do 
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wymagań  ochrony  środowiska  oczyszczania  ścieków  komunalnych  i  deszczowych; 

(5) zastosowanie indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

oraz  indywidualnych  rozwiązań  odprowadzania  wód  opadowych  zapobiegających  degradacji 

środowiska  wyłącznie  na  terenach  zabudowy  rozproszonej,  przy  sprzyjających  warunkach 

hydrogeologicznych  i  wyposażeniu  terenu  w  sieci  wodociągowe;  (6) na  terenach  o  niskiej 

intensywności zabudowy do czasu budowy kanalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych zbiorników 

do gromadzenia ścieków i ich kontrolowany wywóz do stacji  zlewnych; (7) stosowanie retencji 

wód  opadowych  i  roztopowych  poprzez  wykorzystanie  istniejących  i  planowanych  oczek 

i zbiorników  wodnych;  (8) rozszerzenie  zasięgu  obsługi  oraz  poprawa  niezawodności:  sieci 

gazowych, systemu ciepłowniczego miasta; (9) wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do 

produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu; (10) poprawa pewności zasilania oraz zwiększenie 

możliwości przesyłu mocy i energii  elektrycznej  oraz ograniczenie uciążliwości napowietrznych 

linii  elektroenergetycznych;  (11) realizację  sieci  telekomunikacyjnych  łączności  stacjonarnej 

w tradycyjnych  jak  i  nowych  technologiach  (światłowody)  na  terenach  realizacji  zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz na terenach posiadających niewystarczającą gęstość 

sieci  i  urządzeń  telekomunikacyjnych;  (12) rozwój  cyfrowej  sieci  łączności  komórkowej, sieci 

internetu  szerokopasmowego,  cyfrowej  transmisji  telewizyjnej  i  radiowej  oraz  innych  usług 

telekomunikacyjnych;  (13) realizowanie  przez  zakłady  gospodarowania  odpadami  wymaganych 

wskaźników recyklingu, a ponadto produkcję paliw alternatywnych.

Na  terenie  miasta  ustala  się  możliwość  rozmieszczenia  urządzeń  wytwarzających  energię 

z odnawialnych źródeł  energii  (OZE) o mocy przekraczającej  100 kW, na terenach wskazanych 

w niniejszym  dokumencie  Studium,  a  w  szczególności  w  rejonach  wyznaczonych  na  rysunku 

Studium pod warunkiem, że  nie  naruszy to  podstawowej  funkcji  terenu oraz ustaleń  prawnych 

i planistycznych, a więc których negatywne oddziaływania na środowisko akustyczne, przyrodnicze 

i  krajobraz  będą  znikome  (brak  obszaru  oddziaływania  wymagającego  ustanowienie  strefy 

ochronnej)  oraz  spełnią  uwarunkowania  związane  z  funkcjonowaniem lotniska.  Przewiduje  się 

możliwość realizacji inwestycji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, takich jak: 

(1) budowę  turbin  wiatrowych  o  pionowej  osi  obrotu  oraz  mikroturbin  o  poziomej  osi  obrotu, 

w tym  wraz  z  ogniwami  fotowoltaicznymi  (bateriami  słonecznymi)  –  układy  hybrydowe, 

(2) budowę  farm  fotowoltaicznych,  (3) budowę  bloków  energetycznych  opalanych  biomasą 

(w istniejących  elektrociepłowniach), (4) rozbudowę  produkcji  energii  elektrycznej  w  oparciu 

biogaz oraz (5) realizację małych elektrowni wodnych w dolinach rzecznych.  W odniesieniu do 

tego typu sposobu zagospodarowania, (tj. instalacji odnawialnych źródeł energii) predysponowane 

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          155/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

są  tereny  aktywności  gospodarczej  oraz  infrastruktury  technicznej,  zaś  mikroinstalacje  nie 

naruszające podstawowej funkcji terenu oraz ustaleń praktycznych i planistycznych możliwe są do 

realizacji w ramach pozostałych funkcji terenu określonych na obszarze miasta.

W  zakresie  potrzeb  funkcjonowania  obszaru/terenu  górniczego  przewiduje  się  możliwość 

przebudowy,  rozbudowy,  remontów  lub  rozbiórek  istniejących  i  budowy  nowych  urządzeń 

związanych z eksploatacją gazu ziemnego i składowaniem odpadów w ramach zasięgu odległości 

bezpiecznych  dla  gazociągu.  Na  terenie  obszarów  górniczych  oraz  na  terenach  wolnych  od 

zabudowy (tereny rolne, nieużytków, zieleni itp.) możliwe jest prowadzenie prac poszukiwawczych 

tj. badań geofizycznych i wierceń w poszukiwaniu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa 

infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją złóż.

Pod względem zabezpieczenia potrzeb pochówków zmarłych konieczna jest realizacja nowego 

cmentarza  komunalnego  w  północnej  części  miasta  w  rejonie  ul.  Bohaterów  Września 

i ul. A. Zelwerowicza, w dzielnicy Sławin oraz rozbudowa istniejących cmentarzy wyznaniowych: 

przy ul. Głuskiej / ul. Parafialnej, w pobliżu ul. Jarmarcznej oraz w rejonie ul. Bełżyckiej. Ponadto 

w obszarze miasta wyznacza się lokalizację grzebowiska (cmentarza) dla zwierząt.

Dla potrzeb Studium określono kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, w których, ze względu na wysoką jakość gleb (klasy I - III) występujących na terenie 

Lublina przyjęto, że otwarte przestrzenie rolnicze oraz tereny leśne (wskazane na rysunku Studium) 

należy  objąć  ochroną  planistyczną  przed  zmianą  ich  przeznaczenia  na  cele  budowlane 

(w szczególności  przed żywiołowym rozprzestrzenianiem zabudowy mieszkaniowej). Do ochrony 

przed  zabudową  wskazano  przede  wszystkim  użytki  rolne  i  leśne  położone  w  południowej 

(Zemborzyce,  Abramowice,  Głusk)  oraz  w  północno-wschodniej  części  miasta  (Trześniów, 

Jakubowice  Murowane,  Pliszczyn).  Obszary  te  powinny  stanowić  strefę  żywicielską  miasta, 

umożliwiającą jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Ze względu na 

położenie w obszarze miasta i bliskość terenów mieszkaniowych, na terenach rolniczych wyklucza 

się  możliwość  lokalizacji  ferm  hodowlanych:  drobiu,  trzody  chlewnej,  rogacizny  i  zwierząt 

futerkowych oraz prowadzenia wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, gdzie prowadzi się chów 

lub hodowlę większej liczby zwierząt. Ogrody działkowe położone w centrum miasta, w obszarach 

najcenniejszych przyrodniczo, oraz o kluczowym znaczeniu dla jakości i warunków zdrowotnych 

życia w mieście (ESOCH) wskazuje się do renowacji (rekultywacji) w kierunku ogólnodostępnej  

zieleni  urządzonej,  zieleni  publicznej,  zielonych  terenów  sportowo  -  rekreacyjnych,  parków, 

ogrodów  tematycznych  itp.  form  związanych  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami 

społeczeństwa,  które  służą  ogółowi  mieszkańców  i  korzystnie  wpływają  na  wizerunek  miasta. 
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Ponadto, wskazuje się możliwość zakładania zieleni urządzonej (w tym ogrodów działkowych) na 

terenach w okolicach Zalewu Zemborzyckiego oraz przy północnej granicy miasta.

W  nawiązaniu  do  powyższych  zasad  i  celów  polityki  przestrzennej  na  terenie  miasta 

wyznaczono  9  rejonów  urbanistycznych,  dla  których  określono  szczegółowe  kierunki  zmian 

w strukturze  przestrzennej  oraz  przeznaczeniu  terenów,  stanowiące  wytyczne  do  ich  określania 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:

1) kształtowanie  obszaru  funkcjonalnego  śródmieścia  -  centrum  miasta  jako  wielkomiejskiej 

struktury  osadniczej  (Stare  Miasto,  Śródmieście,  Czwartek,  Wieniawa,  Piaski  /cz./),  gdzie 

występuje  koncentracja  zabudowy  śródmiejskiej,  zabudowy  wielorodzinnej  (w  rejonie 

ul. Unickiej,  ul. Czwartek,  ul. Obywatelskiej,  ul. Przy  Stawie,  ul. Głębokiej  i  ul.  H. 

Wiercieńskiego)  oraz  usług  o  funkcjach  ogólnomiejskich  oraz  ponadlokalnych 

(metropolitalnych);

2) kształtowanie terenów zabudowy śródmiejskiej jako wielofunkcyjnych obszarów kwartałowej 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, w tym usług wyższego rzędu 

(kultury  i  sztuki,  nauki,  edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu,  itp.) 

nawiązującej  swoją  formą  do  historycznego  charakteru  przestrzennego  oraz  kompozycji 

architektoniczno-urbanistycznej Śródmieścia i Starego Miasta;

3) zachowanie  zespołu  staromiejskiego  jako  terenu  historycznie  ukształtowanej  zabudowy 

śródmiejskiej,  gdzie dominującą funkcją są usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, 

w szczególności  w  zakresie:  hotelarstwa,  gastronomii,  handlu,  rzemiosła,  kultury  i  atrakcji 

turystycznych, a funkcja mieszkaniowa będzie stanowić przeznaczenie uzupełniające – Stare 

Miasto  powinno  być  wyłączone  z  ogólnodostępnej  komunikacji  kołowej  (ograniczenia 

w dostępności samochodowej);

4) kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta (osiedli), gdzie w ramach terenów 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo/usługowej realizowane będą funkcje zapewniające 

obsługę podstawowych potrzeb mieszkańców:

• usługowe,  w  tym usług:  administracji,  oświaty,  zdrowia,  kultury,  kultu  religijnego,  sportu, 

rekreacji, zamieszkania zbiorowego, handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła,

• zieleni o charakterze publicznym (parki, skwery, zieleńce),

• infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Na terenach usługowych, usług oświaty oraz usług w zieleni dopuszczono realizację obiektów 

z funkcją mieszkaniową, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
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1) lokalizowanie  funkcji  usługowych,  w  tym  usług  wyższego  rzędu  (kultury  i  sztuki,  nauki, 

edukacji,  medycyny,  administracji,  otoczenia  biznesu,  ogrodu botanicznego /  zoologicznego 

itp.) o znaczeniu ponadlokalnym (metropolitalnym) wraz z usługami towarzyszącymi (handlu, 

gastronomii, zamieszkania zbiorowego, sportu itp.);

2) koncentrowanie funkcji  produkcyjnych, składowo - magazynowych i usługowych (będących 

lokalnymi  ośrodkami  miejsc  pracy,  usług  i  wytwarzania  dóbr  materialnych)  wraz 

z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zielenią urządzoną; dopuszcza się możliwość 

realizacji funkcji mieszkaniowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb prowadzenia działalności 

gospodarczej: lokalizowanie elementów struktury osadniczej, w tym infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym (metropolitalnym);

3) lokalizowanie  terenów  specjalnych  związanych  z  obronnością  i  bezpieczeństwem 

publicznym:ochrona i kształtowanie przestrzeni otwartych, obszarów zieleni urządzonej (parki, 

ogrody)  oraz  obszarów  stanowiących  system  przyrodniczy  miasta  (ESOCH),  gdzie  celem 

nadrzędnym  jest  zachowanie  krajobrazu  oraz  powiązań  ekologicznych  poszczególnych 

elementów  środowiska  przyrodniczego,  przy  uwzględnieniu  potrzeb  związanych  z  ochroną 

przed  powodzią  oraz  przed  suszą;  wyklucza  się  możliwość  intensywnej  zabudowy  tych 

obszarów za wyjątkiem lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem 

i ochroną, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

4) ochrona i eksponowanie dziedzictwa narodowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz 

innych obiektów o znaczeniu kulturowym (tożsamości miasta).

W  celu  zapewnienia  możliwości  kształtowania  właściwego  zagospodarowania  oraz 

użytkowania terenów, dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenu (w tym także terenów 

wyłączonych z zabudowy) zostały w treści opracowania oraz w załącznikach graficznych do części 

II  -  Kierunki  wyznaczone  wartości  graniczne  parametrów  i  wskaźników  urbanistycznych, 

dotyczących:  intensywność  zabudowy,  wysokości  zabudowy,  powierzchni  terenu  biologicznie 

czynnego.  Oprócz  tego  określono,  wynikające  z  analizy  uwarunkowań  dla  danego  miejsca 

(kulturowych,  przyrodniczych,  krajobrazowych,  kompozycyjno -  estetycznych,  ekonomicznych), 

kierunki  zagospodarowania  i  użytkowania  terenu  -  jako  wytyczne  dla  sporządzanych  planów 

miejscowych.

Realizacja ustaleń Studium będzie miała miejsce w drodze sporządzania planów miejscowych 

gdzie zakres prac planistycznych każdorazowo należy dostosować do bieżących prognoz, analiz 

i potrzeb  miasta.  Ze  względu  na  konieczność  zachowania  dyscypliny  finansów  publicznych, 

szczególnie  na  terenach  wyznaczonych  w  Studium  pod  nową  zabudowę  zasadne  będzie 
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przeanalizowanie  (przed  przystępowaniem  do  opracowywania  planów  miejscowych),  czy 

uzasadnione  jest  uruchamianie  w  całości  terenów  wyznaczonych  w  Studium,  czy  też  należy 

przekształcić  pod  zabudowę  jedynie  jego  część,  pozostawiając  pozostały  obszar  w  bieżącym 

użytkowaniu (np. rolnym) – do uruchomienia w przyszłości.

Właściwe i korzystne dla interesu publicznego będzie objęcie planami miejscowymi również 

tych części terenów, które mają zostać przeznaczone pod zabudowę w przyszłości, w celu ochrony 

przed  przypadkowym  zagospodarowaniem  (np.  w  drodze  decyzji  o  warunkach  zabudowy), 

co powoduje  nieskoordynowane,  fragmentaryczne  gospodarowanie  przestrzenią,  a  następnie 

generuje powstawanie nieprzewidywanych, nadmiernych kosztów finansowych ze strony miasta.

16.2. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań

Przyjęte w dokumencie Studium rozwiązania dotyczące kształtowania polityki przestrzennej, 

opracowane  w  oparciu  o  właściwe  standardy  urbanistyczne  powinny  umożliwić  prawidłowe 

kształtowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta. Uwzględniają one ustawowy wymóg 

zachowania  ładu  przestrzennego  i  zrównoważonego  rozwoju,  jako  podstawowy  wymóg  do 

prowadzenia dalszych działań w zakresie planowania przestrzennego.

Struktura  funkcjonalno-przestrzenna  miasta  powinna  zapewniać  jego  rozwój  społeczno  - 

gospodarczy oraz przestrzenny w taki sposób, aby umożliwić ukształtowanie sprawnego ośrodka 

metropolitalnego,  zgodnie  z  zapisami  dokumentów  z  zakresu  planowania  przestrzennego 

na poziomie kraju i województwa. Oprócz tego ma zapewnić stworzenie układu urbanistycznego 

miasta, w oparciu o efektywne i racjonalne jego zagospodarowanie. Przy wyznaczaniu określonych 

funkcji w przestrzeni poszczególnych rejonów urbanistycznych, rozpatrywano za każdym razem 

możliwości uwzględnienia (ustawowych) wymagań dotyczących: (1) ładu przestrzennego (w tym 

urbanistyki  i  architektury),  (2)  walorów  architektonicznych  i  krajobrazowych,  (3)  ochrony 

środowiska,  w tym gospodarowania wodami i  ochrony gruntów rolnych i  leśnych,  (4) ochrony 

dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  (5) ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,  (6)  walorów  ekonomicznych  przestrzeni,  (7)  praw  własności, 

(8) obronności  i  bezpieczeństwa  państwa,  (9)  interesu  publicznego,  (10)  rozwoju  infrastruktury 

technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.

Zakładane zróżnicowanie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, w oparciu o tereny 

wskazane  pod  zabudowę  oraz  wyłączone  z  zabudowy  ma  za  zadanie  umożliwienie  realizacji 

właściwej  gospodarki  przestrzennej  i  wzrost  konkurencyjności  Lublina.  Ze  szczególną  uwagą, 

rozpatrywane  były  potrzeby  zachowania  i  ochrony struktury  przyrodniczej  miasta.  Utrzymanie 

Wydział Planowania, Urząd Miasta Lublin                                                                          159/169

II 
W

YŁO
ŻE

NIE
 D

O W
GLĄ

DU P
UBLI

CZN
EG

O O
D 21

 M
ARCA 20

18
 R

. D
O 23

 K
W

IE
TN

IA
 20

18
 R

.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

przestrzeni  o  znaczeniu  ekologicznym  jako  terenów  wyłączonych  z  zabudowy,  pełniących 

równocześnie  różnego  rodzaju  funkcje  uzupełniające,  np.  krajobrazowe  (w  tym  przyrodnicze), 

gospodarki  wodnej,  rolnej  lub  leśnej,  warunkuje  zachowanie  właściwej  jakości  oraz  poziomu 

rozwoju  i  życia  w  mieście.  W  szczególności  dotyczy  to  zachowania  właściwych  warunków 

aerosanitarnych oraz integralności i ciągłości bioróżnorodności przyrodniczej.

Za cel przyjmuje się konieczność efektywnej rozbudowy i wzmacniania struktury ekologicznej 

miasta w stopniu przynajmniej takim samym, jak proces narastania terenów inwestycyjnych. Z tego 

względu tereny leśne (będące węzłami ekologicznymi) oraz doliny rzeczne, w szczególności dolina 

Bystrzycy  (ważny  korytarz  ekologiczny  łączący  tereny  chronione  położone  w  północnej 

i południowej  części  województwa  lubelskiego)  wymagają  szczególnej  ochrony  planistycznej 

(ESOCH). Tym bardziej znajduje to swoje uzasadnienie wobec wciąż narastającej antropopresji na 

tereny cenne ekologicznie (doliny rzeczne, lasy, przestrzennie rolnicze itp.). 

Wobec  struktury  kulturowej  miasta,  przyjęte  rozwiązania  wskazują  na  konieczność 

wzmocnienia  działań  dotyczących  zachowania,  opieki  i  eksponowania  bogactwa  dziedzictwa 

narodowego (w tym o randze europejskiej), zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Stan i jakość 

struktury kulturowej miasta stanowi wyznacznik poziomu percepcji twórczej natury i człowieka, 

a zarazem  utożsamiania  się  z  miejscem  zamieszkania.  Reasumując,  ukształtowanie  terenu 

i dostosowana do tego zabudowa, w szczególności w części historycznej miasta, stanowi istotny 

walor  krajobrazowy  i  decyduje  o  unikatowości  Lublina.  Przede  wszystkim  dotyczy  to  dolin 

rzecznych, które powinny być chronione przed intensywną urbanizacją oraz urozmaiconej rzeźby 

terenu  na  Płaskowyżu  Nałęczowskim,  gdzie  zabudowa  powinna  być  wpisana  w  krajobraz, 

dopasowana  do  rzeźby  terenu,  nie  powinna  zacierać,  a  podkreślać  istniejące  zróżnicowanie 

wysokościowe.

Doliny rzeczne, suche doliny oraz wąwozy powinny być  przeznaczone przede wszystkim pod 

tereny  zieleni  np.  nadrzecznej,  łąkowej,  parkowej,  leśnej.  Na  obszarach  zurbanizowanych  lub 

wskazanych  w  Studium  pod  zainwestowanie  należy  w  planach  miejscowych  ustalać  sposób 

zagospodarowania terenów, cechujący się znaczącym udziałem terenów biologicznie czynnych oraz 

dostępnością i wysoką jakością przestrzeni publicznych. 
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27. Program gospodarki  wodnej  Województwa Lubelskiego,  Fundacja „Centrum Ekspertyz Wodnych”:  

Część I (2003, Lublin), Część II (2005, Lublin);
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Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U. Woj. Lub. z dn. 09.12.2013 r. poz. 5188);

29. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce, Jędrzejewski W., 
Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik 
J. M., Zalewska H., Pilot M., Opracowanie wykonane dla Ministerstwa Środowiska w ramach realizacji 
programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, 2005, Białowieża;

30. Raport dla Obszaru Dorzecza Wisły, Ministerstwo Środowiska RP, 2005, Warszawa;
31. Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, 

Warszawa, październik 2013 r.
32. Raport o stanie środowiska miasta Lublina za rok 1998, Gołofit P., Piątkowski W., Badora A., Miejski 

Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, 1999, Lublin;
33. Raport o stanie środowiska naturalnego województwa lubelskiego w roku 2010, WIOŚ, 2011, Lublin;
34. Raport o stanie środowiska naturalnego województwa lubelskiego w roku 2011, WIOŚ, 2012, Lublin;
35. Raport o stanie środowiska naturalnego województwa lubelskiego w roku 2012, WIOŚ, 2013, Lublin; 
36. Rozporządzenie nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie Czerniejowskiego  

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. nr 65, poz. 1225);
37. Rozporządzenie  Nr  42  Wojewody Lubelskiego z  17.02.2006  r.   w sprawie  Obszaru  Chronionego  

Krajobrazu „Dolina Ciemięgi” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 marca 2006 r. nr 65, poz. 1227);
38. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. 2017,  

poz. 260);
39. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), Zarząd  

Województwa  Lubelskiego,  2013,  Lublin  -  Uch.  Nr  XXXIV/559/2013  Sejmiku  Województwa 
Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. z późn. zmianami;

40. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) – Uch. Nr 6 Rady Ministrów z 
dnia 22 stycznia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 75);

41. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 – Uch. Nr 67 
Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 377);

42. Studium Urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Biuro Planowania Przestrzennego, 2009,  
Lublin – Uch. Nr CCLXXIII/3527/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2009 r.;

43. Strategia  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  na  lata  
2014-2020 – zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Lublin w dniu 9 marca 2016 r.;

44. Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dnia 26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków 
krajobrazowych  i  obszarów  chronionego  krajobrazu  na  terenie  woj.  lubelskiego 
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 14);

45. Wytyczne  w  zakresie  rewitalizacji  w  programach  operacyjnych  na  lata  2014  -  2010,  Minister  
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014 - 2020/20(2)/08/2016);

46. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (MP nr 29, poz. 271 § 6).

Dokumenty o znaczeniu lokalnym:

1. Akt przywileju lokacyjnego miasta Lublina, 1317 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie;
2. Miejscowym Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublina LZM, zatwierdzony uchwałą 

Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie Nr XV/91/86 z dnia 30 grudnia 1986 r., ze zmianami 
zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie nr L/500/93 z dnia 21 października 1993 r.;

3. Miejski Plan Reagowania Kryzysowego, Prezydent Miasta Lublin, 2008, Lublin (zatwierdzony przez  
Wojewodę Lubelskiego);

4. Miejski  Plan  Zarządzania  Kryzysowego  miasta  Lublin,  Prezydent  Miasta  Lublin,  2011,  Lublin  
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(zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego);
5. Polityka  Rowerowa  Miasta  Lublin  –  Uchwała  Nr  224/XIV/2011  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia 

20 października 2011 r.;
6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin - Uchwała Rady Miasta Lublin nr 360/XIII/2015 r.  

z dnia 23 grudnia 2015 r. z późn. zmianami.
7. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin, MIOŚ. Urząd Miasta Lublin, 2004, Lublin – Uch. Nr 

468/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 r.;
8. Plan  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  dla  Gminy  Lublin  i  gmin 

sąsiadujących,  z  którymi  Gmina Lublin zawarła  porozumienie  w zakresie  organizacji  publicznego 
transportu zbiorowego” – Uch. Nr 674/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r.;

9. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Lublina, ECOPLAN, 2008, Opole – Uch. Nr 
594/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.;

10. Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 – Uchwała Nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta 
Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r.;

11. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin – Uch. Nr 485/XXVIII/2016 z  
dnia 19 maja 2016 r.;

12. Statut Dzielnicy Abramowice – Uch. Nr 613/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

13. Statut Dzielnicy Bronowice – Uch. Nr 614/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

14. Statut  Dzielnicy Czechów Południowy – Uch.  Nr  615/XXIX/2009 Rady Miasta  Lublin z  dnia  19 
lutego 2009 r. z późn.  zm.;

15. Statut Dzielnicy Czechów Północny – Uch. Nr 616/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

16. Statut Dzielnicy Czuby Południowe – Uch. Nr 617/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

17. Statut Dzielnicy Czuby Północne – Uch. Nr 618/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

18. Statut Dzielnicy Dziesiąta – Uch. Nr 619/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

19. Statut  Dzielnicy Felin  –  Uch.  Nr  620/XXIX/2009  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego  2009  r.  
z późn.  zm.;

20. Statut  Dzielnicy Głusk  –  Uch.  Nr  621/XXIX/2009  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego  2009 r.  
z późn.  zm.;

21. Statut Dzielnicy Hajdów-Zadębie – Uch. Nr 622/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

22. Statut Dzielnicy Kalinowszczyzna – Uch. Nr 623/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

23. Statut  Dzielnicy Konstantynów –  Uch.  Nr  624/XXIX/2009  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

24. Statut Dzielnicy Kośminek – Uch. Nr 625/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

25. Statut Dzielnicy Ponikwoda – Uch. Nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

26. Statut  Dzielnicy  Rury  –  Uch.  Nr  627/XXIX/2009  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego  2009  r.  
z późn.  zm.;

27. Statut  Dzielnicy Sławin – Uch.  Nr  628/XXIX/2009 Rady Miasta  Lublin z  dnia  19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

28. Statut Dzielnicy Sławinek – Uch. Nr 629/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;
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29. Statut Dzielnicy Stare Miasto – Uch. Nr 630/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

30. Statut Dzielnicy Szerokie – Uch. Nr 631/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

31. Statut Dzielnicy Śródmieście – Uch. Nr 632/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

32. Statut  Dzielnicy Tatary –  Uch.  Nr  633/XXIX/2009  Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

33. Statut Dzielnicy Węglin Południowy – Uch. Nr 634/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

34. Statut Dzielnicy Węglin Północny – Uch. Nr 635/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

35. Statut Dzielnicy Wieniawa – Uch. Nr 636/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

36. Statut Dzielnicy Wrotków – Uch. Nr 637/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

37. Statut  Dzielnicy Za  Cukrownią  –  Uch.  Nr  638/XXIX/2009 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  19  lutego  
2009 r. z późn.  zm.;

38. Statut Dzielnicy Zemborzyce – Uch. Nr 639/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r.  
z późn.  zm.;

39. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013–2020, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Urząd Miasta  
Lublin, 2013, Lublin – Uch. Nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r.;

40. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  –  Uch.  Nr  
359/XXII/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r. z późn. zmianami;

41. Uchwała  Nr  598/XXIV/2012  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  18  października  2012  r.  w  sprawie  
ustanowienia pomników przyrody;

42. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2015 – Uch. Nr 467/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia  
16 października 2008 r. z późn. zmianami;

43. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2014 - 2018 -  
Uchwała nr 906/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. z późn. zmianami;

44. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Lublin, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Lublinie, 2010, Lublin;

45. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie na lata 2005-2015.

Dokumentacje i opracowania branżowe:

1. Analiza hydrologiczno-hydrauliczna rzeki Czerniejówki, Structum Sp. z o.o., 2005, Lublin;
2. Analiza  hydrologiczno-hydrauliczna  rzeki  Czechówki,  od  ul.  Wodopojnej  do  granic  miasta,  

z ustaleniem zasięgu zalewów terenu wodami powodziowymi. Structum Sp. z o.o., 2006, Lublin;
3. Analiza hydrologiczno-hydrauliczna przepustowości ujściowego odcinka rzeki Czechówki w rejonie  

ulicy Unii Lubelskiej w Lublinie, Structum Sp. z o.o., 2006, Lublin;
4. Dokumentacja  określająca  warunki  geologiczne,  hydrogeologiczne  i  geologiczno-inżynierskie  w 

związku ze składowaniem odpadów ciekłych w wyeksploatowanym złożu ropy naftowej „Świdnik”,  
PGNiG S.A. Odział Sanocki i Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, 2001, Krosno;

5. Ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
miasta Lublin, P. Sempliński, A. Giezek, H. Bieniaszkiewicz, 2009, Lublin;

6. Ekspertyza  prognozująca  skutki  fali  wodnej  wywołanej  ewentualną  awarią  zbiornika.  Zbiornik 
„Zemborzyce”  na  rzece  Bystrzycy,  Centralne  Biuro  Studiów i  Projektów Budownictwa  Wodnego  
HYDROPROJEKT, 1980, Warszawa;

7. Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Lublin, pod kier. T. J. Chmielewskiego, 1998, Lublin;
8. Inwentaryzacja złóż i wyrobisk surowców mineralnych oraz „dzikich” wysypisk na terenie Lublina. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” Zakład w Lublinie, 1993, Lublin;
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9. Koncepcja generalna gazyfikacji miasta Lublin, Biuro Inżynierii Komunalnej S.C. w Lublinie, 1997,  
Lublin;

10. Koncepcja ogólna kanalizacji  deszczowej dla miasta Lublin, Lemtech Konsulting Sp. z o.o.,  2013,  
Kraków;

11. Koncepcja programu rewaloryzacji dolin rzecznych w granicach miasta Lublina, Instytut Gospodarki  
Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 1998, Warszawa;

12. Koncepcja Programu Rewitalizacji Doliny Bystrzycy, ABA Inwestprojekt Partner 6 sp. z o.o., 2016, 
Lublin;

13. Koncepcja rozwoju systemu wodociągowego Miasta Lublin, Fundacja Centrum Ekspertyz Wodnych 
w Lublinie, 2006, Lublin;

14. Koncepcja  zabudowy rzeki  Czerniejówki  zbiorniczkami  i  oczkami  wodnymi  na  odcinku od  ulicy 
Głuskiej do granic miasta Lublina, Structum Sp. z o.o., 2006, Lublin;

15. Lista Dóbr Kultury Współczesnej, 2011, Lublin;
16. Ocena możliwości lokalizacji grzebowiska dla zwierząt w Lublinie, P. Demczuk, S. Chmiel, Lublin  

2014;
17. Plan  działania  ochrony przed  powodzią  miasta  Lublin,  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego,  2006,  

Lublin;
18. Plan  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  paliwa  gazowe  na  obszarze  gminy  Lublin,  

Energoekspert Sp. z o.o., 2003, Katowice;
19. Plan rozwoju LPEC Sp. z o.o. na lata 2005-2009, Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o., 2004,  

Warszawa;
20. Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, J. Cuch, E. Pyryt, J. Martyn, 2017, Lublin;
21. Program  małej  retencji  w  obszarze  miasta  Lublina,  obejmujący  obszar  doliny  rzeki  Czechówki,  

Szczepaniak M., 2000, Lublin;
22. Program małej  retencji  w obszarze miasta  Lublina obejmujący dolinę rzeki  Czerniejówki,  Instytut  

Gospodarki  Przestrzennej  i  Komunalnej  w Warszawie,  Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i  
Urbanistyki w Lublinie, 2001, Lublin;

23. Program ochrony powietrza dla miasta Lublina, pod kier. W. Rogali, ;ATMOTERM, 2008, Opole;
24. Projekt  stref  ochronnych  ujęć  wód  podziemnych  dla  miast  Lublin  i  Świdnik,  Przedsiębiorstwo 

Geologiczne „Polgeol”, 1998, Lublin;
25. Strategia  rozwoju  systemu  dróg  rowerowych  w  mieście  Lublin  wraz  z  oceną  oddziaływania  na  

środowisko, TransEko sp. j., 2014, Warszawa-Lublin;
26. Lubelskie standardy piesze – kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie, Gmina Lublin - TransEko  

sp. j. - Fundacja „tu obok”, 2016, Lublin;
27. Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej ETAP – I, rzeka Bystrzyca, MGGP S.A., 2006,  

Tarnów;
28. Studium komunikacyjne  oraz  koncepcja  organizacji  ruchu  w  obszarze  centralnym  miasta  Lublin,  

TransEko sp. j., 2012, Warszawa-Lublin;
29. Studium  wartości  widokowych  miasta  Lublin,  Czyńska  K.,  Marzęcki  W.,  Rubinowicz  P.,  2011, 

Szczecin-Lublin;
30. Wniosek o udzielenie koncesji na składowanie odpadów w wyeksploatowanym Złożu Ropy Naftowej  

Świdnik. Ministerstwo Skarbu Państwa, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie,  
Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, 2001, Sanok;

31. Wykaz nieruchomych obiektów, zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Miasta  
Lublin (zawarty na stronie internetowej www. lublin.eu).

32. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Lublin, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Lublinie, 2010, Lublin.

Materiały kartograficzne:

17. Plan Wielkiego Miasta Lublina - 1932 r.;
18. Mapa akustyczna dla miasta Lublina, SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o., 2012, Pszczyna;
19. Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski,  skala 1:50 000, arkusz Lublin, PIG na zlecenie MŚ, 2005,  
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Warszawa;
20. Mapa glebowo-rolnicza, skala 1:100 000, Kern H., Popiołek E. (red.), IUNG, 1991, Puławy;
21. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Lublin, Herbicha P. (red.), PIG i MŚ, 2002, Warszawa;
22. Mapa  Regiony  Fizycznogeograficzne,  skala  1:1500000,  Kondracki  J.,  Richling  A.  [w:]  Atlas  

Rzeczypospolitej  Polskiej,  Najgrakowski  M.,  Jankowski  W.,  Ostrowski  J.  (IGiPZ  PAN),  Główny 
Geodeta Kraju, 1994, Warszawa;

23. Mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
1% - raz na 100 lat, arkusze: M-34-33-B-b-4, M-34-34-A-a-3, M-34-34-A-a-4, M-34-34-A-b-3, M-34-
34-A-c-1, M-34-34-A-c-2, M-34-33-B-d-4, M-34-34-A-c-3, M-34-34-A-c-4, M-34-33-D-b-2, M-34-34-
C-a-1, IMGW na zlecenie KZGW, 2013 (http://mapy.isok.gov.pl);

24. Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski, arkusz Lublin, PIG i MŚ, 2002, Warszawa;
25. Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski, arkusz Lublin, PIG i MŚ, 2005, Warszawa;
26. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski,  arkusz Lublin, Harasimiuk M., Henkiel A.  

(red.), PIG, 1982, Warszawa.

Dokumenty HTML:

1. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin: www.bip.lublin.eu;
2. strona internetowa Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie: www.bpp.bip.lubelskie.pl;
3. strona internetowa Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: http://eur-lux.europa.eu;
4. strona internetowa Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 

www.monitorpolski.gov.pl;
5. strona internetowa Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: 

www.edziennik.lublin.uw.gov.pl;
6. strona internetowa Internetowego Systemu Aktów Prawnych: http//isap.sejm.gov.pl;
7. strona internetowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: www.gddkia.gov.pl;
8. strona internetowa geoportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: www.geoportal.kzgw.gov.pl;
9. strona internetowa geoportalu IKAR Państwowego Instytutu Geologicznego: www.pgi.gov.pl/dane-

geologiczne-bazy-danych/ikar.html;
10. strona internetowa geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie: 

www.geoportal.lublin.eu;
11. strona internetowa geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: 

www.geoserwis.gdos.gov.pl;
12. strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl;
13. strona internetowa Informatycznego Systemu Osłony Kraju: www.isok.gov.pl;
14. strona internetowa Kuriera Lubelskiego:www.kurierlubelski.pl;
15. strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl;
16. strona internetowa Natura 2000 Network Service: 

www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.html;
17. strona internetowa serwisu MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego: www.midas.pgi.gov.pl;
18. strona internetowa Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN.pl”: www.teatrnn.pl;
19. strona internetowa Państwowej Służby Hydrologicznej PIG-PIB: www.psh.gov.pl;
20. strona internetowa Portu Lotniczego „Lublin” S.A.: www.airport.lublin.pl;
21. strona internetowa Systemu Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrologicznej PIG: 

www.spdpsh.pgi.gov.pl;
22. strona internetowa Urzędu Miasta Lublin: www.um.lublin.eu;
23. strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie: www.wios.lublin.pl;
24. https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytków/.

Publikacje (książki, artykuły):

1. Artykuł „Tysiąc żółwi żyje w Zalewie Zemborzyckim”, Dunajska A., Kurier Lubelski z dn. 25.07.2012 
(www.kurierlubelski.pl/artykul/);
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - Kierunki

2. Atlas hydrogeologiczny Polski, Paczyński B. (red.), Państwowy Instytut Geologiczny, 1995, Warszawa;
3. Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Czerniejówki, Michalczyk. Z., Bartoszewski S., Głowacki S.,  

Sposób J., [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXVI, 2, 2011, Lublin;
4. Fortyfikacje zewnętrzne M. Lublina. J. Teodorowicz-Czerepińska, G. Michalska, 1999, Lublin;
5. Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, Warszawa;
6. Lublin w dokumencie: 1317-1967, Cieślak F., Gawarecki H., Stankowa M. (red.),, wybór źródeł, 1976, 

Lublin;
7. Lublin przez wieki. Szkice z badań archeologicznych, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zbytków w 

Lublinie, 2004, Lublin;
8. Lublin – Śródmieście , Lublin-Przedmieścia .Studium naukowo-historyczne, Gerłowska K.,  Michalczuk 

S., Teodorowicz-Czerepińska J., 1971-1972, Lublin;
9. Podział  fizjograficzny  województwa  lubelskiego,  Chałubińska  A.,  Wilgat  T.  [w:]  Przewodnik 

V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1954, Lublin;
10. Poradnik  Urbanisty,  Część  A Standardy  Urbanistyczne,  Dylewski  R.,  Nowakowski  M.  (w  oparciu 

o prace wykonane przez IGPiK), TUP, 2003, Warszawa;
11. Standardy Urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia, Dąbrowska-Milewska 

G. [w:] Architecturae et Artibus – 1/2010;
12. Standard mieszkaniowy w Polsce na tle państw sąsiednich, członków Unii Europejskiej, Milczek M.T., 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Inne:

1. strategie sektorowe podlegające ocenie zgodności i obowiązkowi dostosowania w rozumieniu art. 53 
ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2. materiały studialne do planu zagospodarowania Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego;
3. materiały wstępne dla krajowego i regionalnego programowania operacyjnego Polityki Spójności UE  

na lata 2014-20;
4. materiały od użytkowników systemów technicznego uzbrojenia terenu;
5. materiały zawierające dane statystyczne GUS-u;
6. materiały zawierające informacje z Internetowego Systemu Danych Przestrzennych - MSIP.
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