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201 28.07.2017 [...]* Nie  wyrażam  zgody  na  przeznaczenie  moich  działek  na
tereny zielone (ESOCH). Wnoszę o przeznaczenie działek
pod tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

dz. 10/9,
10/17 ul.

Goździkowa

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
Działki  położone  wewnątrz  ESOCH  –  terenach  chronionych  przed  zabudową.
Dopuszczenie do wprowadzania zabudowy na te tereny byłoby sprzeczne z zasadą
integralności,  ciągłości,  ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji
przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

202 26.07.2017 [...]* Uwzględnienie działki w całości pod zabudowę. dz. 8/16 ul.
Goździkowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.
Działka położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności.

203 26.07.2017 [...]* Przeznaczenie działek na cele budowlane. dz. 8/6, 9/6
ul.

Janowska

Granica ESOCH + Uwaga uwzględniona.

204 28.07.2017 [...]* Przeznaczenie działek na cele budowlane. dz. 8/6, 9/6
ul.

Janowska

Granica ESOCH + Uwaga uwzględniona.

205 28.07.2017 [...]* Przeznaczenie działek z rolnych na działalność usługowo –
handlową.

dz. 32, 33/1
ul. Zadębie

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,
magazyny.

+ Uwaga uwzględniona.

206 28.07.2017 [...]* Przekształcenie  części  działki  2/2  nie  objętej  do  tej  pory
planem  zagospodarowania  przestrzennego  z  rolnej  na
budowlaną.

dz. 2/2 ul.
Dziubińskiej

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.

207 28.07.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki z zieleni na teren budowlany. dz. 14/2 ul.
Wodna

ESOCH, zieleń o
charakterze
publicznym:

parkowa, dolinna,
izolacyjna,

zieleńce, skwery

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna  bez  dojazdu.  Zgodnie  z  Analizą  porealizacyjną
oddziaływania na środowisko nowo wykonanej drogi dojazdowej do węzła drogowego
Lublin – Sławinek Dąbrowica, wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów przez
EKKOM  sp.  z  o.o.  działka  14/2  znajduje  się  w  zasięgu  izolinii  hałasu,  zmiana
przeznaczenia działki  na tereny budowlane nie spełniałaby warunków zawartych w
Art.5 ust.1 lit. e) ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.).
Ponadto  zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym planowanie  i  lokalizowanie nowej  zabudowy może mieć miejsce na
obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

208 26.07.2017 [...]* Pomysł budowy „Południowej obwodnicy Lublina jest bardzo
słuszny  z  wielu  względów.  Nowa  ulica  daje  nowe

teren wzdłuż
nowej ulicy

Tereny
aktywności _ Uwagi nieuwzględnione.

Przez teren wskazywany w uwadze do przekształcenia pod zabudowę jednorodzinną
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możliwości.  Wnioskujemy o  zmianę przeznaczenia  terenu
wzdłuż  nowej  ulicy  na  odcinku  od  ul.  Zemborzyckiej  do
końca  ul.  Żeglarskiej  (polnej)  na  teren  do  zabudowy
jednorodzinnej.

na odcinku
od ul.

Zemborzycki
ej do końca

ul.
Żeglarskiej

(polnej)

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,

magazyny/ tereny
usługowe, ulica
główna, zieleń

urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe)

przebiegają sieci  elektroenergetyczne wysokiego napięcia  220 i  110kV ze strefami
ochrony  oraz  gazociąg  wysokoprężny  250.  Proponowane  w  uwadze  rozwiązanie
dotyczy wprowadzenia terenów zabudowy jednorodzinnej w bezpośrednie sąsiedztwo
istniejących i projektowanych terenów aktywności gospodarczej, przy czym obsługa
terenów  aktywności  gospodarczej  musiałaby  się  odbywać  poprzez  tereny
mieszkaniowe.  Byłoby  to  wprowadzeniem  rozwiązań  konfliktowych,  stanowiących
znaczne utrudnienie dla działalności gospodarczej a jednocześnie dające nowe tereny
mieszkaniowe o niskiej wartości. Jednocześnie, po południowej stronie projektowanej
ulicy  głównej  wprowadzenie  nowych  terenów  mieszkaniowych  miałoby  się  odbyć
kosztem  istniejących  terenów  otwartych,  przeznaczonych  pod  zieleń  urządzoną
związaną  z  wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa.
Przeprowadzone  bilanse  terenu  oraz  analizy  ekonomiczne  nie  dają  podstaw  do
przekształcania kolejnych terenów otwartych pod zabudowę, ponieważ zgodnie z Art.1
ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  planowanie  i
lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

208.1 26.07.2017 [...]* _
208.2 2.08.2017 [...]* _
208.3 3.08.2017 [...]* _
208.4 3.08.2017 [...]* _
208.5 1.08.2017 [...]* _
208.6 1.08.2017 [...]* _

209 31.07.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działek  z  terenów  zielonych  na
budowlane.

dz. 3/1, 3/2,
4

ul. Dębowa

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej o
niskiej

intensywności

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Część działek 3/1, 3/2 jest przeznaczona pod zabudowę. Uwaga nieuwzględniona w
części dotyczącej przekształcenia ESOCH na tereny budowlane.

210 26.07.2017 [...]* Akceptuję  bez uwag rozwiązania  urbanistyczne rejonu,  w
którym zlokalizowana jest moja działka.

dz. 5/4 ul.
Poligonowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.
W uwadze wyrażono akceptację rozwiązań przyjętych w projekcie Studium, zatem
uwzględnienie tej uwagi nie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie.

211 1.08.2017 Zarząd Dzielnicy
Czechów

Południowy

1.  Pozostawienie  tj.  niepowiększanie  dopuszczalnego  w
obowiązujących  dokumentach  obszaru  przeznaczonego
pod zabudowę.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”,

lasy, spadki
powyżej 15%,

tereny zabudowy
jednorodzinnej,
wielorodzinnej z

usługami.

+ Ad.1. Uwaga uwzględniona.
W Studium nie przewiduje się powiększania terenów pod zabudowę a jedynie zmianę
ich funkcji.

2. Objęcie cennych przyrodniczo obszarów skuteczną formą
ochrony w celu zabezpieczenia walorów ekologicznych tego
terenu.

+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.
W Studium proponuje się powstanie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Górki
Czechowskie”.

3.  Przeprowadzenie  spotkań  przy  okazji  II  wyłożenia  w
dzielnicach a nie w Ratuszu. _ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga nie dotyczy merytorycznej zawartości projektu.

212 24.07.2017 Rada Dzielnicy
Czechów Północny

1.  Akceptacja  propozycji  organizacji  na  ponad  70  ha
ogólnodostępnego  Parku  –  zabudowa  30:70,  czyli  30
zabudowa mieszkaniowa i 70 parku jest do przyjęcia, pod
warunkiem zachowania krajobrazu i przyrody.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”,

lasy, spadki
powyżej 15%,

+ Ad.1. Uwaga uwzględniona.
Zapisy projektu Studium odpowiadają treści zgłoszonej uwagi.

2. Wniosek o zmianę planu tak, aby można było wybudować
tory dla rowerów  (skocznie, pochylnie, pumptrucki), ścieżki + _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Zapisy  Studium  umożliwiają  wprowadzenie  proponowanych  rozwiązań  do  planu
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dla  biegaczy  (w  tym  pętla  2,5 km),  tor  do  zawodów
kolarskich w formacie XC.

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
jednorodzinne,

wielorodzinnej z
usługami.

miejscowego, natomiast ich szczegółowość nie jest przedmiotem Studium.
Uwagę przekazano projektantom zmiany planu miejscowego.

213 24.07.2017 Lubelskie
Towarzystwo

Kolarskie

1.  Akceptacja  propozycji  organizacji  na  ponad  70  ha
ogólnodostępnego  Parku  –  zabudowa  30:70,  czyli  30
zabudowa mieszkaniowa i 70 parku jest do przyjęcia, pod
warunkiem zachowania krajobrazu i przyrody.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”,

lasy, spadki
powyżej 15%,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
jednorodzinne,

wielorodzinnej z
usługami.

+ Ad.1. Uwaga uwzględniona.
Zapisy projektu Studium odpowiadają treści zgłoszonej uwagi.

2. Wniosek o zmianę planu tak, aby można było wybudować
tory dla rowerów  (skocznie, pochylnie, pumptrucki), ścieżki
dla  biegaczy  (w  tym  pętla  2,5 km),  tor  do  zawodów
kolarskich w formacie XC.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zapisy  Studium  umożliwiają  wprowadzenie  proponowanych  rozwiązań  do  planu
miejscowego, natomiast ich szczegółowość nie jest przedmiotem Studium.
Uwagę przekazano projektantom zmiany planu miejscowego.

214 3.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.1 3.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.
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214.2 7.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.3 2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.4 11.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.5 3.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.
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2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.6 3.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.7 4.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.8 2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.
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3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.9 2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.
10

2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.
11

4.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.
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214.
12

2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.
13

2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.
14

2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.

2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

214.
15

2.08.2017 [...]* 1. Wpisanie wszystkich zielonych terenów w dzielnicy Rury
do ESOCH.

Ustalenia
dla dzielnicy

Rury

Ustalenia dla
dzielnicy Rury + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wszystkie tereny o pow. powyżej 0,5 ha, których cechy fizjograficzne predestynują do
objęcia  ESOCH zostały  nim  objęte.  Pozostałe  tereny zielone  zawarto  w zapisach
Studium,  gdzie  określono  minimalne  powierzchnie  biologicznie  czynne  dla
poszczególnych funkcji.
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2. Uwzględnienie wniosków składanych przez mieszkańców
dot.  Zmian  w  MPZP  składanych  na  nieruchomości
znajdujące  się  w  obszarze  dzielnicy  Rury  z  okresu  co
najmniej roku.

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W Studium uwzględniono zasadne (zgodne z zasadami polityki przestrzennej) wnioski
w stopniu odpowiednim do szczegółowości dokumentu Studium.

3.  Uwzględnienie  chronionego  prawem  mojego  interesu
publicznego  przez  włączenie  mnie  jako  strony  we
wszystkich  prowadzonych  przez  UM  sprawach
postępowania administracyjnego, dotyczących najbliższego
otoczenia mojego miejsca zamieszkania.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W  postępowaniu  administracyjnym  strony  określa  się  zgodnie  z  Kodeksem
Postępowania  Administracyjnego.  Sposób  postępowania  w  procedurach
planistycznych  określa  ustawa  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  –  uwaga  została  uwzględniona  w  zakresie
wynikającym z przepisów ustawowych.

215 31.07.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  z  terenów  zielonych  na  obszary
budownictwa lub odszkodowanie i wykup przez miasto.

dz. 7 ul.
Poligonowa

ESOCH, zieleń o
charakterze
publicznym.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna  położona  na  gruntach  wysokich  klas  RII,  RIIIa,
chronionych  przed  zmianą  przeznaczenia  ustawą  o  ochronie  gruntów  rolnych  i
leśnych, predestynowana do pełnienia funkcji przyrodniczych.
Działka  w obowiązującym  planie  miejscowym przeznaczona jest  pod  ZP –  tereny
zieleni  publicznej  w  ramach  ESOCH.  W  projekcie  Studium  utrzymano  to
przeznaczenie. Ciągłość ESOCH zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, podnosi
standard  zamieszkiwania,  a  przerywanie  tej  ciągłości  nie  jest  zgodne  z  zasadami
polityki przestrzennej miasta. Kwestie obrotu nieruchomościami nie są przedmiotem
Studium.

216 2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad. 1 i 2. Uwagi nieuwzględnione.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. Z tego względu uwagi
nie mogą zostać uwzględnione.

2. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium,
czyli  utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_

216.1 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności, lub innej formy ochrony
np. użytku ekologicznego lub rezerwatu przyrody.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad. 1 i 2. Uwagi nieuwzględnione.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. Z tego względu uwagi
nie mogą zostać uwzględnione.

2. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium,
czyli  utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_

216.2 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

_ Ad. 1 i 2. Uwagi nieuwzględnione.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. Z tego względu uwagi
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nie mogą zostać uwzględnione.2. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium,
czyli  utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_

217 2.08.2017 [...]* Włączenie  działki  w  całości  w  obszar  zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  możliwością  budowy
domów w zabudowie szeregowej.

dz. 12/1 ul.
Poligonowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.
Przy  założonych  wskaźnikach  jest  możliwa  realizacja  zabudowy  szeregowej  –
szczegóły do określenia na etapie planu miejscowego.

218 2.08.2017 [...]* 1. Zachowanie obecnego charakteru Górek Czechowskich
tj,  w  całości  jako  tereny  zielone,  o  dużej  wartości
przyrodniczej  i  historycznej  (występowanie  licznych
gatunków roślin,  owadów,  ptaków – unikalnych i  objętych
ochroną prawną oraz mogił żołnierzy legionistów i miejsca
kaźni więźniów Zamku Lubelskiego.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219 1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
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edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.1 2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.2 2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
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egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.3 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.4 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji _ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.

W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
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wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.5 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.6 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.
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2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.7 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.8 16.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z

Gorki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.
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zachowaniem istniejącej roślinności. Czechowskie,
zieleń o

charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.9 2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.
10

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo _ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
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zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Krajobrazowy
Górki

Czechowskie,
zieleń o

charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

219.
11

29.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów Studium i
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

2.  Utrzymanie  zapisów  z  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujące w całym
mieście.

_ Ad. 2. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.
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220 4.08.2017 [...]* 1.  Całkowita  rezygnacja  z  planów  zabudowy  Górek
Czechowskich.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1, 2, 3. Uwagi nieuwzględnione.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwagi  nie  mogą  zostać
uwzględnione.2. Pozostawienie aktualnych zapisów Studium – utrzymanie

przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego
na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w
postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej
roślinności.

_

3.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli
utrzymanie  strefy  ESOCh  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_
4.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16  metrów,  jako  obowiązującego  w
całym mieście.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  zabudowa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
Uwaga  sformułowana  w  sposób  niezrozumiały  –  zasada  integralności,  ciągłości,
ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  ESOCH  jest
nadrzędną zasadą polityki przestrzennej miasta.

6.  Ze  względu  na  ogromną  wagę  Studium  dla  zdrowia
mieszkańców oraz  środowiska  naturalnego  oraz  budzące
podejrzenia  działanie  na  korzyść  firmy  TBV  (zarówno  w
przypadku Górek Czechowskich jak i przebiegu nowej drogi
w  okolicach  Zalewu  Zemborzyckiego)  oraz  biorąc  pod
uwagę  przypadający  w  przyszłym  roku  termin  nowych
wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów  Studium
przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie uchwały
o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie odnosi się do treści merytorycznej projektu.

220.1 4.08.2017 [...]* 1.  Całkowita  rezygnacja  z  planów  zabudowy  Górek
Czechowskich.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo _ Ad.1, 2, 3. Uwagi nieuwzględnione.

W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
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dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwagi  nie  mogą  zostać
uwzględnione.

2. Pozostawienie aktualnych zapisów Studium – utrzymanie
przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego
na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w
postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej
roślinności.

_

3.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli
utrzymanie  strefy  ESOCh  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_
4.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16  metrów,  jako  obowiązującego  w
całym mieście.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  zabudowa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
Uwaga  sformułowana  w  sposób  niezrozumiały  –  zasada  integralności,  ciągłości,
ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  ESOCH  jest
nadrzędną zasadą polityki przestrzennej miasta.

6.  Ze  względu  na  ogromną  wagę  Studium  dla  zdrowia
mieszkańców oraz  środowiska  naturalnego  oraz  budzące
podejrzenia  działanie  na  korzyść  firmy  TBV  (zarówno  w
przypadku Górek Czechowskich jak i przebiegu nowej drogi
w  okolicach  Zalewu  Zemborzyckiego)  oraz  biorąc  pod
uwagę  przypadający  w  przyszłym  roku  termin  nowych
wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów  Studium
przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie uchwały
o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie odnosi się do treści merytorycznej projektu.

220.2 4.08.2017 [...]* 1.  Całkowita  rezygnacja  z  planów  zabudowy  Górek
Czechowskich.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze

_ Ad.1, 2, 3. Uwagi nieuwzględnione.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwagi  nie  mogą  zostać
uwzględnione.2. Pozostawienie aktualnych zapisów Studium – utrzymanie

przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego
na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w
postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej
roślinności.

_
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3.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli
utrzymanie  strefy  ESOCh  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_
4.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16  metrów,  jako  obowiązującego  w
całym mieście.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  zabudowa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
Uwaga  sformułowana  w  sposób  niezrozumiały  –  zasada  integralności,  ciągłości,
ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  ESOCH  jest
nadrzędną zasadą polityki przestrzennej miasta.

6.  Ze  względu  na  ogromną  wagę  Studium  dla  zdrowia
mieszkańców oraz  środowiska  naturalnego  oraz  budzące
podejrzenia  działanie  na  korzyść  firmy  TBV  (zarówno  w
przypadku Górek Czechowskich jak i przebiegu nowej drogi
w  okolicach  Zalewu  Zemborzyckiego)  oraz  biorąc  pod
uwagę  przypadający  w  przyszłym  roku  termin  nowych
wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów  Studium
przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie uchwały
o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie odnosi się do treści merytorycznej projektu.

220.3 4.08.2017 [...]* 1.  Całkowita  rezygnacja  z  planów  zabudowy  Górek
Czechowskich.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

_ Ad.1, 2, 3. Uwagi nieuwzględnione.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwagi  nie  mogą  zostać
uwzględnione.2. Pozostawienie aktualnych zapisów Studium – utrzymanie

przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego
na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w
postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej
roślinności.

_

3.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli
utrzymanie  strefy  ESOCh  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_
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4.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16  metrów,  jako  obowiązującego  w
całym mieście.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  zabudowa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
Uwaga  sformułowana  w  sposób  niezrozumiały  –  zasada  integralności,  ciągłości,
ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  ESOCH  jest
nadrzędną zasadą polityki przestrzennej miasta.

6.  Ze  względu  na  ogromną  wagę  Studium  dla  zdrowia
mieszkańców oraz  środowiska  naturalnego  oraz  budzące
podejrzenia  działanie  na  korzyść  firmy  TBV  (zarówno  w
przypadku Górek Czechowskich jak i przebiegu nowej drogi
w  okolicach  Zalewu  Zemborzyckiego)  oraz  biorąc  pod
uwagę  przypadający  w  przyszłym  roku  termin  nowych
wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów  Studium
przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie uchwały
o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie odnosi się do treści merytorycznej projektu.

220.4 4.08.2017 [...]* 1.  Całkowita  rezygnacja  z  planów  zabudowy  Górek
Czechowskich.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1, 2, 3. Uwagi nieuwzględnione.
W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający  zabudowę  części  Górek  Czechowskich)  uwagi  nie  mogą  zostać
uwzględnione.2. Pozostawienie aktualnych zapisów Studium – utrzymanie

przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego
na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w
postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej
roślinności.

_

3.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli
utrzymanie  strefy  ESOCh  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich.

_
4.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16  metrów,  jako  obowiązującego  w
całym mieście.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
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niona

uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  zabudowa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
Uwaga  sformułowana  w  sposób  niezrozumiały  –  zasada  integralności,  ciągłości,
ochrony  przed  zabudową  oraz  wzmacniania  funkcji  przyrodniczych  ESOCH  jest
nadrzędną zasadą polityki przestrzennej miasta.

6.  Ze  względu  na  ogromną  wagę  Studium  dla  zdrowia
mieszkańców oraz  środowiska  naturalnego  oraz  budzące
podejrzenia  działanie  na  korzyść  firmy  TBV  (zarówno  w
przypadku Górek Czechowskich jak i przebiegu nowej drogi
w  okolicach  Zalewu  Zemborzyckiego)  oraz  biorąc  pod
uwagę  przypadający  w  przyszłym  roku  termin  nowych
wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów  Studium
przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie uchwały
o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie odnosi się do treści merytorycznej projektu.

221 4.08.2017 [...]* Nie zgadzam się  na zmianę przeznaczenia  terenu Górek
Czechowskich na zabudowę mieszkaniową. _ Uwaga nieuwzględniona.

W świetle już zapadłych rozstrzygnięć planistycznych (obowiązujący plan miejscowy
dopuszczający zabudowę mieszkaniową na części Górek Czechowskich) uwaga nie
może zostać uwzględniona.

222 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie  działki  pod  zabudowę  zagrodową  lub
jednorodzinną.

dz. 132 ul.
Krężnicka

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.
Położenie działki kwalifikuje ją do przekształcenia.

223 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

2. Wnioskuję o weryfikację przebiegu planowanej drogi na
odcinku od mostu na Bystrzycy po linii wysokiego napięcia
220kV.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie uwzględnia istniejącego zainwestowania.
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Węglin.

3.  Wnioskuję  o  większą  transparentność  procesu
związanego  z  podejmowaniem  decyzji  związanych  z
planowaniem przestrzennym. W mojej ocenie oraz znacznej
części  mieszkańców  miasta,  których  miałam  okazję
wysłuchać  zachodzą  poważne  podejrzenia  co  do
bezstronności  Urzędu  co  do  spółki  TBV  wnioskuję  o
przeprowadzenie  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji
na  podstawie  której  decydowano  o  przebiegu  drogi  nad
Zalewem Zemborzyckim.

Nie podano _ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Sposób  prowadzenia  procedur  planistycznych  jest  ściśle  określony  w  ustawie  o
planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – w pracy nad Studium proces ten
został znacznie rozszerzony.
W  odniesieniu  do  „przeprowadzenia  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji  na
podstawie której decydowano o przebiegu drogi” - odpowiedź zawiera Ad.1.
Zarzuty dotyczące „podejrzeń co do bezstronności” - nie poparto żadną argumentacją
i  nie  odniesiono  do  merytorycznej  treści  Studium.  Ponadto  stawianie  tego  typu,
niepopartych  żadnymi  dowodami  zarzutów  jest  wykroczeniem  i  podlega  karze  z
Art.212 Kodeksu karnego (Dz.U.2016.0.1137).

4.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

Nie podano + _ Ad.4. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.
Natomiast  sugerowane  w  uwadze  usunięcie  układów  komunikacyjnych  miasta
przecinających ESOCH jest niedorzeczne.

223.1 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

2. Wnioskuję o weryfikację przebiegu planowanej drogi na
odcinku od mostu na Bystrzycy po linii wysokiego napięcia
220kV.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie uwzględnia istniejącego zainwestowania.

3.  Wnioskuję  o  większą  transparentność  procesu
związanego  z  podejmowaniem  decyzji  związanych  z
planowaniem przestrzennym. W mojej ocenie oraz znacznej
części  mieszkańców  miasta,  których  miałam  okazję
wysłuchać  zachodzą  poważne  podejrzenia  co  do
bezstronności  Urzędu  co  do  spółki  TBV  wnioskuję  o
przeprowadzenie  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji
na  podstawie  której  decydowano  o  przebiegu  drogi  nad
Zalewem Zemborzyckim.

Nie podano _ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Sposób  prowadzenia  procedur  planistycznych  jest  ściśle  określony  w  ustawie  o
planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – w pracy nad Studium proces ten
został znacznie rozszerzony.
W  odniesieniu  do  „przeprowadzenia  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji  na
podstawie której decydowano o przebiegu drogi” - odpowiedź zawiera Ad.1.
Zarzuty dotyczące „podejrzeń co do bezstronności” - nie poparto żadną argumentacją
i  nie  odniesiono  do  merytorycznej  treści  Studium.  Ponadto  stawianie  tego  typu,
niepopartych  żadnymi  dowodami  zarzutów  jest  wykroczeniem  i  podlega  karze  z
Art.212 Kodeksu karnego (Dz.U.2016.0.1137).

4.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

Nie podano + _ Ad.4. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.
Natomiast  sugerowane  w  uwadze  usunięcie  układów  komunikacyjnych  miasta
przecinających ESOCH jest niedorzeczne.

223.2 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.
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2.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

Nie podano + _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.

223.3 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

2. Wnioskuję o weryfikację przebiegu planowanej drogi na
odcinku od mostu na Bystrzycy po linii wysokiego napięcia
220kV.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie uwzględnia istniejącego zainwestowania.

3.  Wnioskuję  o  większą  transparentność  procesu
związanego  z  podejmowaniem  decyzji  związanych  z
planowaniem przestrzennym. W mojej ocenie oraz znacznej
części  mieszkańców  miasta,  których  miałam  okazję
wysłuchać  zachodzą  poważne  podejrzenia  co  do
bezstronności  Urzędu  co  do  spółki  TBV  wnioskuję  o
przeprowadzenie  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji
na  podstawie  której  decydowano  o  przebiegu  drogi  nad
Zalewem Zemborzyckim.

Nie podano _ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Sposób  prowadzenia  procedur  planistycznych  jest  ściśle  określony  w  ustawie  o
planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym – w pracy nad Studium proces ten
został znacznie rozszerzony.
W  odniesieniu  do  „przeprowadzenia  analiz  oraz  udostępnienie  dokumentacji  na
podstawie której decydowano o przebiegu drogi” - odpowiedź zawiera Ad.1.
Zarzuty dotyczące „podejrzeń co do bezstronności” - nie poparto żadną argumentacją
i  nie  odniesiono  do  merytorycznej  treści  Studium.  Ponadto  stawianie  tego  typu,
niepopartych  żadnymi  dowodami  zarzutów  jest  wykroczeniem  i  podlega  karze  z
Art.212 Kodeksu karnego (Dz.U.2016.0.1137).

4.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

Nie podano + _ Ad.4. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.
Natomiast  sugerowane  w  uwadze  usunięcie  układów  komunikacyjnych  miasta
przecinających ESOCH jest niedorzeczne.

223.4 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

2.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

Nie podano + _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.

223.5 4.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  wzdłuż  północnej  części  Zalewu
Zemborzyckiego,  ul.  Lipskiej  oraz  południowej  krawędzi
Starego Gaju.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

2. Wnioskuję o weryfikację przebiegu planowanej drogi na
odcinku od mostu na Bystrzycy po linii wysokiego napięcia
220kV.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie uwzględnia istniejącego zainwestowania.
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Prezydenta
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rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

z węzłem
Węglin.

Węglin.

3.  Wnioskuję  o  przestrzeganie  deklarowanej  w  Studium
zasady  integralności  i  ciągłości  struktur  ekologiczno  –
przestrzennych  (planowana  trasa  je  fragmentuje  i
dezintegruje) oraz położenie większego nacisku na ochronę
części rekreacyjnych i wypoczynkowych miasta.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zasadę integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych określono w projekcie Studium jako
nadrzędną zasadę polityki przestrzennej miasta.

224 31.07.2017 [...]* 1.  Pozostawienie  zapisów  obowiązującego  Studium,  czyli
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. i 2  Uwaga nieuwzględniona.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. 

2.  Utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich. _
3.  Wpisanie  w  nowe  SUiKZP  bezwzględnego  zakazu
jakiejkolwiek  zabudowy  kubaturowej  w  wyznaczonej
mapami strefie ESOCH.

_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie proponowanego zapisu byłoby dalece nieprofesjonalne – Studium ma
ułatwiać a nie uniemożliwiać sporządzenie prawidłowych planów miejscowych.

4.  Wydanie  ekspertyzy  dotyczącej  wpływu  jakiejkolwiek
zabudowy Górek  Czechowskich na  przewietrzanie  miasta
Lublina  ze  szczególnym  uwzględnieniem  możliwości
zwiększonej ekspozycji mieszkańców przyległych dzielnic i
całego  miasta  na  zawieszone  pyły  PM10  i  PM2,5  oraz
Benzo(a)Piren.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
Wydawanie ekspertyz nie jest przedmiotem Studium.

5.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium,
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16 m,  jako  obowiązujące  w  całym
mieście.

_ Ad.5. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

6. Wyeliminowanie sprzeczności poprzez zmianę założeń z
Uwarunkowań  dotyczących  wytycznych  o  ochronie
środowiska, jakości powietrza, rewitalizacji czy jakości życia
w Lublinie lub zmianę propozycji z dokumentu Kierunki oraz
Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  które  są  z  tymi
założeniami  w  sprzeczności,  czyli  m.in.  proponowaną

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Projekt Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został sporządzony
m.in. w oparciu o zawarte we wnioskach do nowej edycji Studium wytyczne organów i
instytucji  ustawowo  uprawnionych  do  uzgadniania  dokumentów  planistycznych,  a
następnie uzyskał wszystkie stosowne uzgodnienia i opinie. Treść uwagi przeczy tym
faktom.
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zabudowę na Górkach Czechowskich.

224.1 3.08.2017 [...]* 1.  Pozostawienie  zapisów  obowiązującego  Studium,  czyli
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami.

_ Ad.1. i 2  Uwaga nieuwzględniona.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. 

2.  Utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich. _
3.  Wpisanie  w  nowe  SUiKZP  bezwzględnego  zakazu
jakiejkolwiek  zabudowy  kubaturowej  w  wyznaczonej
mapami strefie ESOCH.

_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie proponowanego zapisu byłoby dalece nieprofesjonalne – Studium ma
ułatwiać a nie uniemożliwiać sporządzenie prawidłowych planów miejscowych.

4.  Wydanie  ekspertyzy  dotyczącej  wpływu  jakiejkolwiek
zabudowy Górek  Czechowskich na  przewietrzanie  miasta
Lublina  ze  szczególnym  uwzględnieniem  możliwości
zwiększonej ekspozycji mieszkańców przyległych dzielnic i
całego  miasta  na  zawieszone  pyły  PM10  i  PM2,5  oraz
Benzo(a)Piren.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
Wydawanie ekspertyz nie jest przedmiotem Studium.

5.  Utrzymanie  zapisów  aktualnego  Studium,
ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji
naziemnych  lub  do  16 m,  jako  obowiązujące  w  całym
mieście.

_ Ad.5. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

6. Wyeliminowanie sprzeczności poprzez zmianę założeń z
Uwarunkowań  dotyczących  wytycznych  o  ochronie
środowiska, jakości powietrza, rewitalizacji czy jakości życia
w Lublinie lub zmianę propozycji z dokumentu Kierunki oraz
Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  które  są  z  tymi
założeniami  w  sprzeczności,  czyli  m.in.  proponowaną
zabudowę na Górkach Czechowskich.

_ Ad.6. Uwaga nieuwzględniona.
Projekt Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został sporządzony
m.in. w oparciu o zawarte we wnioskach do nowej edycji Studium wytyczne organów i
instytucji  ustawowo  uprawnionych  do  uzgadniania  dokumentów  planistycznych,  a
następnie uzyskał wszystkie stosowne uzgodnienia i opinie. Treść uwagi przeczy tym
faktom.

225 2.08.2017 [...]* 1. Przesunięcie drogi zaplanowanej jako nowy ciąg łączący
węzły  Lublin  –  Felin  i  Lublin  –  Węglin  od  południowej
krawędzi Starego Gaju i poprowadzenie jej w alternatywnym
ciągu pokrywającym się z linią wysokiego napięcia Lublin –
Kozienice.

Ulica klasy
G łącząca

węzły Lublin
– Felin i
Lublin -

Ulica klasy G
łącząca węzły
Lublin – Felin i
Lublin - Węglin

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Proponowana  zmiana  przebiegu  drogi  znajduje  się  na  terenie  gminy  Konopnica.
Uwaga  nie  uwzględnia  przebiegu  drogi  wyznaczonej  obowiązującym  Planem
Województwa Lubelskiego.
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uwaga
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uwaga
nieuwzględ
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Węglin

2.  Wnioskuję  o  objęcie  ochroną  w  postaci  Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego okolic Starego Gaju.

Wąski pas
terenu
wzdłuż

fragmentu
południowej
i zachodniej

granicy
Starego

Gaju

Strefa ochronna
lasu. + _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Stary Gaj jest  lasem ochronnym chronionym ustawą o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Studium wprowadza strefę 30 m od ściany lasów – wyłączoną z zabudowy.
Wprowadzanie pasa wokół lasu jako Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego nie ma
żadnego uzasadnienia.

225.1 2.08.2017 [...]* 1. Przesunięcie drogi zaplanowanej jako nowy ciąg łączący
węzły  Lublin  –  Felin  i  Lublin  –  Węglin  od  południowej
krawędzi Starego Gaju i poprowadzenie jej w alternatywnym
ciągu pokrywającym się z linią wysokiego napięcia Lublin –
Kozienice.

Ulica klasy
G łącząca

węzły Lublin
– Felin i
Lublin -
Węglin

Ulica klasy G
łącząca węzły
Lublin – Felin i
Lublin - Węglin

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Proponowana  zmiana  przebiegu  drogi  znajduje  się  na  terenie  gminy  Konopnica.
Uwaga  nie  uwzględnia  przebiegu  drogi  wyznaczonej  obowiązującym  Planem
Województwa Lubelskiego.

2.  Wnioskuję  o  objęcie  ochroną  w  postaci  Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego okolic Starego Gaju.

Wąski pas
terenu
wzdłuż

fragmentu
południowej
i zachodniej

granicy
Starego

Gaju

Strefa ochronna
lasu. + _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Stary Gaj jest  lasem ochronnym chronionym ustawą o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Studium wprowadza strefę 30 m od ściany lasów – wyłączoną z zabudowy.
Wprowadzanie pasa wokół lasu jako Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego nie ma
żadnego uzasadnienia.

226 2.08.2017 [...]* 1.  Pozostawienie  Górek  Czechowskich  w  całości  jako
tereny zielone w postaci sięgaczy i otulin znajdującego się
tam korytarza ekologicznego oraz wierzchowin, na których
zinwentaryzowano liczne gatunki prawnie chronionej fauny i
flory.

Górki
Czechowskie

oraz inne
ustalenia
projektu
Studium.

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami
i

inne zapisy
projektu Studium.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Nowa edycja Studium musi uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania
wynikające  z  obowiązujących  planów  miejscowych,  które  stanowią  zapis  prawa
miejscowego.

2.  Wpisanie  w  nowe  SUiKZP  bezwzględnego  zakazu
jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. _ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.

Wpisanie „bezwzględnego zakazu jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej” w dokument
polityki przestrzennej miasta, które ma być głównym ośrodkiem Lubelskiego Obszaru
Metropolitalnego byłoby niedorzeczne.

3.  Wydanie  ekspertyzy  dotyczącej  wpływu  jakiejkolwiek
zabudowy Górek  Czechowskich na  przewietrzanie  miasta
Lublina.

_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Wydawanie ekspertyz nie jest przedmiotem Studium.

4. Wnoszę uwagę dotyczącą możliwej  w nowym Studium
maksymalnej  wysokości  zabudowy  do  55  metrów  od
rzędnych terenu. Tak wysoka zabudowa negatywnie wpłynie
na przewietrzanie. W nowym Studium możliwość zabudowy
powinna  być  ograniczona  do  wskazywanej  w  nadal
obowiązujących  kierunkach  zagospodarowania
przestrzennego w postaci maksymalnie 5 kondygnacji i 16
metrów.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
W  obowiązującym  Studium  nie  ma  wprowadzonego  obowiązku  ograniczenia
wysokości  zabudowy  do  V  kondygnacji  lub  do  16 m,  jest  jedynie  propozycja
zastosowania takiego zapisu i jednocześnie zastosowany jest zapis „zbyt radykalne
egzekwowanie  pewnych  standardów  może  ograniczyć  zasadność  inwestowania  i
uniemożliwić wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia”. W projekcie nowej
edycji Studium , zgodnie z Art.10 ust.2 pkt 1 lit.b) oraz Art.10 ust.2 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono obszary i zasady ochrony
krajobrazu,  a  także  kierunki  i  wskaźniki  dotyczące  zagospodarowania  oraz
użytkowania terenów, jako wytyczne do planów miejscowych (rozdz.1.2.1. Parametry i
wskaźniki urbanistyczne). W rozdziale 3.3.5. Ochrona i kształtowanie sylwety miasta
opisano  strefę  ochrony  widoków,  strefy  ochrony  dalekiego  tła  ekspozycji,  obszar
przedpola  widokowego  oraz  zobrazowano  powyższe  zasady  na  załączniku  nr  15.
Wskazano  też  strefy  lokalizacji  zabudowy  wysokiej  oraz  rejony  dopuszczalnej
zabudowy  wysokościowej.  Powyższe  ustalenia  stanowią  wypełnienie  wymogów
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ustawy, a ich prawidłowość podlegała ocenie specjalistów z MKUA oraz organów i
instytucji  ustawowo uprawnionych do  opiniowania  i  uzgadniania  projektów studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie proponowanego zapisu skutkowałoby znacznym utrudnieniem, bądź
wręcz  uniemożliwieniem  sporządzenia  planów  miejscowych  (co  z  istniejącymi
budynkami  o  wysokości  powyżej  V  kondygnacji  i  16 m?),  a  sporządzenie  takiego
Studium jest wysoce nieprofesjonalne i wręcz niewłaściwe – z tego względu uwaga
nie może zostać uwzględniona.

5.  Wprowadzenie  zapisów  umożliwiających  ograniczenie
emisji B(a)P oraz pyłu zawieszonego PM2 i PM10. Zapisy te
powinny dotyczyć takiego układu zabudowy, który zapewni
przewietrzanie  miasta,  wprowadzania  zieleni  ochronnej,
zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  oraz  ustalenie
sposobu zaopatrzenia w ciepło.

+ Ad.5. Uwaga uwzględniona.
W dokumencie Studium znajdują się takie zapisy.

6.  Zwiększenie  udziału  zieleni  w  przestrzeni  miasta,
szczególnie  poprzez  wprowadzenie  zieleni  izolacyjnej
wzdłuż  szlaków  komunikacyjnych,  nasadzenia  drzew  i
krzewów na istniejących skwerach i parkach oraz poprawę
stanu jakościowego istniejącej zieleni w pasach drogowych
oraz na skwerach, parkach i innych terenach zielonych.

+ _ Ad.6. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Studium przewiduje  zwiększenie  terenów łąk,  zieleni  nadrzecznej,  lasów,  zieleni  o
charakterze publicznym, parków, zieleńców, skwerów, a także ogrodów działkowych.
Pozostała część uwagi, ze względu na swą szczegółowość, nie dotyczy Studium.

7. Biorąc pod uwagę przypadający w roku przyszłym termin
nowych  wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów
Studium przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie
uchwały  o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.7. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie zawiera żadnego odniesienia do merytorycznej treści dokumentu Studium.

8.  Lublin  powinien  rozwijać  się  w  kierunku  zielonego,
zrównoważonego miasta. Zieleń przynosi same korzyści, w
zielonym  mieście  przyjemniej  się  mieszka,  z  zielonego
miasta rzadziej trzeba wyjeżdżać.

+ Ad.8. Uwaga uwzględniona.
Zasady  polityki  przestrzennej  miasta  zapisane  w  projekcie  Studium mają  na  celu
zrównoważony rozwój Lublina jako miasta o wysokich walorach zamieszkiwania.

9.  Indywidualny  transport  samochodowy  powinien  być
rugowany jak  najdalej  od  Śródmieścia.  Ruch  komunikacji
zbiorowej  powinien być premiowany siecią  BUS-pasów (z
dopuszczeniem ruchu rowerowego).

+ Ad.9. Uwaga uwzględniona.
Zapisy Studium uwzględniają   komunikację zbiorową jako  uprzywilejowany środek
transportu (rozdz. 4.1.2. Komunikacja zbiorowa).

10. W dzielnicach powinny powstawać centra usług, tak by
mieszkańcy  nie  mieli  potrzeby  jeździć  ze  wszystkimi
sprawami do Śródmieścia.

+ Ad.10. Uwaga uwzględniona.
Wnioskowany  sposób  rozwoju  miasta  został  zobrazowany  m.in.  na  załączniku
graficznym nr 13. Obszary rozwoju funkcji miastotwórczych – kierunki rozwoju.

11.  Miasto  Lublin  musi  zadbać  o  to  by  niemożliwe  było
zabudowywanie  dolin  rzecznych  i  suchych  dolin,  które
zapewniają przewiew powietrza.

+ Ad.11. Uwaga uwzględniona.
Zasada integralności,  ciągłości,  ochrony przed zabudową oraz wzmacnianie funkcji
przyrodniczych Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych miasta jest zapisana
w dokumencie Studium jako nadrzędna.

12. Miasto Lublin powinno dążyć w kierunku OZE, tak by
mieszkańcy stali  się  presumentami i  produkowali  prąd na
swoich dachach, prąd który będzie zasilał także ogrzewanie
zimą.  Trzeba  jak  najszybciej  wyeliminować  indywidualne
spalanie paliw niskiej jakości.

+ Ad.12. Uwaga uwzględniona.
Ustalenia Studium umożliwiają realizację instalacji prosumenckich.

13.  Ulica  Smoluchowskiego  jest  zbyt  blisko  domów  i
osiedla, nie powinna być rozbudowywana. Należy pomyśleć
czy  warto  rozbudowywać  ulicę  Diamentową  czy  może
jednak iść dalej i budować nową drogę aż za zalewem, żeby
jak  najmniej  zanieczyszczeń  było  produkowanych  blisko
miasta.

_ Ad.13. Uwaga nieuwzględniona.
Projektowany w studium układ komunikacyjny jest układem obwodowym składającym
się z szeregu pierścieni, począwszy od Obwodnicy Miasta, po Obwodnicę Miejską i
Śródmiejską, które są ze sobą połączone łącznikami.  Projekt Studium ogranicza trasy
średnicowe na rzecz rozproszonego ruchu obwodowego. Na terenie Miasta (pomijając
ogromne koszty) całkowicie nieuzasadnione przestrzennie jest prowadzenie dróg nie
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służących mieszkańcom, położonych poza terenami zabudowanymi. 
Organem  ustawowo  uprawnionym  do  uzgadniania  układów  komunikacyjnych  jest
Zarząd Dróg i  Mostów – wprowadzanie zdezaktualizowanych rozwiązań,  które nie
mogłyby  uzyskać  pozytywnego  uzgodnienia  tego  organu  uniemożliwiłoby
sporządzenie planów miejscowych, co jest sprzeczne z zasadniczym celem Studium.

14. Całkowita rezygnacja z planowanej drogi przebiegającej
wzdłuż  północnej  części  Zalewu  Zemborzyckiego,  ul.
Lipskiej oraz południowej krawędzi Starego Gaju.

_ Ad.14. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

15.  Wniosek  o  objęcie  ochroną  w  postaci  Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego okolic Starego Gaju. + _ Ad.15. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Stary Gaj jest  lasem ochronnym chronionym ustawą o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Studium wprowadza strefę 30 m od ściany lasów – wyłączoną z zabudowy.
Wprowadzanie pasa wokół lasu jako Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego nie ma
żadnego uzasadnienia.

16. Całkowita rezygnacja z planowanej drogi przebiegającej
w dnie suchej doliny (jako przedłużenie tzw. Trasy Zielonej).
Przeznaczenie całego terenu suchej doliny na ZP – zieleń
publiczną,  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

_ Ad.16. Uwaga nieuwzględniona.
Przedłużenie  trasy  zielonej  zarówno  w  obowiązującym  Studium,  jak  i  w
obowiązującym planie zaplanowane jest jako droga główna przyspieszona. W nowej
edycji  Studium   planowane  jest  znaczne  obniżenie  klasy  (do  klasy  Z),  natomiast
całkowita rezygnacja z tej ulicy nie jest możliwa ze względu na istniejące i planowane
tereny zabudowy w tym rejonie.

227 30.07.2017 [...]* 1.  Pozostawienie  zapisów  obowiązującego  Studium,  czyli
utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych
dolinach  –  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem istniejącej roślinności.

Górki
Czechowskie

oraz inne
ustalenia
projektu
Studium.

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami
i

inne zapisy
projektu Studium.

_ Ad. 1. i 2.  Uwagi nieuwzględnione.
Zapisy  obowiązującego  Studium  są  dalece  nieaktualne  w  świetle  rozstrzygnięć
planistycznych,  które  zapadły  po  ich  uchwaleniu.  Nowa  edycja  Studium  winna
uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących
planów miejscowych, które stanowią zapis prawa miejscowego. Z tego względu uwagi
nie mogą zostać uwzględnione

2.  Utrzymanie  strefy  ESOCH  na  całym  terenie  Górek
Czechowskich. _
3. Wyeliminowanie sprzeczności poprzez zmianę założeń z
Uwarunkowań  dotyczących  wytycznych  o  ochronie
środowiska, jakości powietrza, rewitalizacji czy jakości życia
w Lublinie lub zmianę propozycji z dokumentu Kierunki oraz
Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  które  są  z  tymi
założeniami  w  sprzeczności,  czyli  m.in.  proponowaną
zabudowę na Górkach Czechowskich.

_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Projekt Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został sporządzony
m.in. w oparciu o zawarte we wnioskach do nowej edycji Studium wytyczne organów i
instytucji  ustawowo  uprawnionych  do  uzgadniania  dokumentów  planistycznych,  a
następnie uzyskał wszystkie stosowne uzgodnienia i opinie. Treść uwagi przeczy tym
faktom.

4.  Wpisanie  w  Studium  bezwzględnego  zakazu  budowy
spalarni odpadów i biomasy. + _ Ad.4. Uwaga częściowo nieuwzględniona

w zakresie  wycofania  możliwości  realizacji  nowych  elektrociepłowni  na  biomasę -
usunięto  symbol  OZE  w  rejonie  ul.  Tyszowieckiej.  Pozostawiono  zapis  dot.
istniejących elektrociepłowni wynikający z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

5. Biorąc pod uwagę przypadający w roku przyszłym termin
nowych  wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów
Studium przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie
uchwały  o  ustanowieniu  nowego  Studium  przez  władze
samorządowe Lublina następnej kadencji.

_ Ad.5. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie zawiera żadnego odniesienia do merytorycznej treści dokumentu Studium.

228 30.07.2017 [...]* Nie  zgadzam  się  na  proponowaną  w  Studium  zmianę
przeznaczenia terenu „Górek Czechowskich” i wnioskuję o
utrzymanie zapisów dotyczących zagospodarowania Górek
Czechowskich  zgodnie  z  obowiązującym  planem
zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. Proponowane

Górki
Czechowskie

ESOCH, Zespół
przyrodniczo
Krajobrazowy

Górki
Czechowskie,

_ Uwagi nieuwzględnione.
Kolejni właściciele terenu od lat starają się o zmianę jego przeznaczenia – miasto ma
obowiązek brać pod uwagę i sumiennie rozpatrywać wnioski właścicieli nieruchomości
i robi to, dbając jednak o interes również pozostałych mieszkańców. Obowiązujący na
terenie  Górek  Czechowskich  plan  miejscowy  został  uchwalony  Uchwałą  Nr

228.1 30.07.2017 [...]* _
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zmiany  są  rozwiązaniem  nie  akceptowalnym  i  wbrew
interesom mieszkańców bez poszanowania obowiązującego
ESOCH.  Zmiana  sposobu  zagospodarowania  Górek
przyniesie  korzyści  i  zyski  finansowe  tylko  obecnemu
właścicielowi, a nie leży w interesie publicznym. W rękach
Państwa  Radnych  oraz  Pana  Prezydenta  jest  zdrowie  i
jakość życia mieszkańców. Gorąco zachęcam Państwa do
stanięcia po stronie dobra wspólnego społeczności Lublina i
utrzymanie  w mocy  obowiązującego  planu  oraz  realizacji
centrum rekreacji na łonie przyrody dla całego miasta.

zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
wielorodzinnej z

usługami

825/XXXV/2005  z  dnia  17  listopada  2005  r.  (ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa  Lubelskiego  9  stycznia  2006 r.  nr 2,  poz.17).  Od  ponad  10  lat
obowiązywania  tego  planu został  on zrealizowany jedynie  w znikomej  części  –  w
ok.40% terenów zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej M5.
Pozostałe ustalenia planu nie zostały zrealizowane w żadnym stopniu. Nie doszło do
utworzenia  rezerwatu,  nie  zrealizowano  terenów  usługowych,  sportowych  ani
mieszkaniowych,  nie  nastąpiło  wzmocnienie  funkcji  przyrodniczych  ale  raczej  ich
degradacja. Nie zaszły zatem oczekiwane zmiany a wręcz przeciwnie – najcenniejsze
przyrodniczo tereny utraciły większość swoich walorów, które prezentowały jeszcze w
latach 90tych XX wieku.
Należało zatem zastanowić się , czy nie powinno się przeanalizować powtórnie zasad
zagospodarowania  tego  terenu  tak,  by  decyzje  przestrzenne  były  w  stanie
spowodować  zatrzymanie  zjawisk  negatywnych  i  ich  odwrócenie  w  kierunku
pożądanych i oczekiwanych przez miasto zmian. Z tego względu, w 2012 roku Rada
Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 662/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin  –  część III  w
rejonie  ulic:  Koncertowej,  al.  Solidarności,  B.  Ducha,  Poligonowej  oraz  proj.  A.
Zelwerowicza.
Wykonano  również  szereg  opracowań  specjalistycznych,  służących  ocenie  stanu
Górek  Czechowskich  oraz  możliwości  wprowadzenia  zmian  w  zagospodarowaniu
tego terenu, bez szkody dla jego walorów przyrodniczych. Są to:
-  „Ekofizjografia problemowa dla terenów Górek Czechowskich w Lublinie”  Joanna
Martyna Czopek, Lublin 2011;
-  „Inwentaryzacja  fauny  i  flory  (wraz  z  grzybami  i  porostami)  w  rejonie  Górek
Czechowskich z uwzględnieniem najbliższego sąsiedztwa” dr hab. Danuta Urban, dr
Hanna Wójciak, dr Krzysztof Pałka, Lublin 2011;
-  „Opinia  dotycząca możliwości  rozwoju zabudowy mieszkaniowej  w rejonie Górek
Czechowskich” mgr Jacek Babuchowski, biegły z listy Wojewody w zakresie ochrony
przyrody;
-  „Ekologiczna  opinia  ekspercka  projektu  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego cz.III  dla fragmentu terenu Górek Czechowskich
pomiędzy ul.  Poligonową i  Gen.  Ducha w Lublinie”  dr  Sylwia Jurzyk  – Nordlow –
biegła w zakresie wyceny wartości ochrony przyrody i kształtowania środowiska;
-  „Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin – część III w rejonie ulic: Koncertowej, Al. Solidarności,
B. Ducha, Poligonowej oraz proj. A. Zelwerowicza” Biuro Doradztwa Ekologicznego i
Inwestycyjnego, Warszawa 2014;
- „Analiza uwarunkowań środowiskowych dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie”
mgr  Natalia  Durka – Kamińska,  mgr  Łukasz Białozor,  mgr  Anna Stanik,  Katowice
2015.
Wniosek złożony przez właściciela  nieruchomości  wraz z  koncepcją  urbanistyczną
terenu  został  przez  miasto  w znacznej  mierze  odrzucony –  właśnie  ze  względów
przytaczanych obecnie w uwagach, a które to względy miasto miało na uwadze już na
wstępnym  etapie  prac  planistycznych.  Przyjęto  możliwość  zmiany  funkcji  części
terenów  Górek,  ale  w  sposób  bardzo  ograniczony  –  zmniejszono  powierzchnie
wnioskowanych  terenów,  a  w  części  południowo  –  wschodniej  Górek  możliwość
wprowadzenia  zabudowy  całkowicie  odrzucono.  Poszukiwanie  rozwiązania
kompromisowego, a jednocześnie w możliwie największym stopniu korzystnego dla
mieszkańców wymagało  jeszcze  wzmocnienia  ESOCH.  W tym  celu  najcenniejsze
przyrodniczo  obszary  Górek  zostały  wyraźnie  wyodrębnione,  wrysowano  tereny  o
spadkach powyżej 15% wraz ze stosownymi zapisami dotyczącymi ich ochrony przed
niewłaściwym zagospodarowaniem oraz jako przeznaczenie terenu wpisano „zieleń o
charakterze publicznym.”  Mając na uwadze zasadność,  a w ocenie miasta  wręcz
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konieczność  wprowadzenia  prawnej  ochrony  walorów  przyrodniczych  Górek
Czechowskich,  we współpracy z  RDOŚ poddano analizie  dostępne formy ochrony
oraz przyczyny trudności  we  wprowadzeniu  proponowanego w planie miejscowym
rezerwatu. Analiza ta wykazała, że najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony Górek
będzie Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy, a proponowanie na fragmencie terenu
Górek  ochrony  rezerwatowej  było  błędem  i  stało  się  prawdopodobnie  przyczyną
niezrealizowania żadnej formy ochrony tego terenu.
1.  Rezerwat  przyrody  tworzy  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  (organ  w
stosunku  do  miasta  zewnętrzny,  podlegający  ministerstwu)  –  natomiast  Zespół
Przyrodniczo – Krajobrazowy tworzy uchwałą Rada Miasta.
2. Do utworzenia rezerwatu przyrody potrzebne jest uzyskanie szeregu uzgodnień i
opinii  zewnętrznych,  uzyskanie  zgody  właściciela  terenu  (lub  przeprowadzenie
skomplikowanej  procedury  wywłaszczenia)  –  natomiast  wymogi  te  nie  dotyczą
Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych.
3. W przypadku rezerwatu RDOŚ może wprowadzić opłaty i ustalić cenę w granicach
określonych  ustawą  –  natomiast  w  przypadku  Zespołów  Przyrodniczo  –
Krajobrazowych nie ma takiego wymogu.
4. W przypadku rezerwatu ochrona czynna wymaga sporządzenia planu ochrony lub
określenia zadań ochronnych – natomiast w przypadku ZPK ustalenia ochrony mogą
być w akcie tworzącym (uchwała Rady Miasta), a w razie potrzeby Rada Miasta może
ustalić je także później.
Należy tu podkreślić, że zadania ochronne na okres 1 – 5 lat sporządza i ustanawia
RDOŚ (organ zewnętrzny,  niezależny od miasta), podobnie plan ochrony na 20 lat
sporządza RDOŚ, lub zarządzający albo sprawujący nadzór - a ustanawia RDOŚ.
5. Plan ochrony wymaga przeprowadzenia procedury uzgodnień, zasięgnięcia opinii
rad  gmin  oraz  zapewnienia  udziału  społeczeństwa  –  w  przypadku  Zespołów
Przyrodniczo – Krajobrazowych procedury te nie są wymagane.
6. W rezerwatach obowiązują wszystkie zakazy wynikające z art.15 ustawy o ochronie
przyrody – natomiast w przypadku Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych stosuje
się jedynie wybrane zakazy (z art.15 ustawy o ochronie przyrody) i nie dotyczą one
inwestycji celu publicznego.
W  związku  z  powyższym  ochrona  w  formie  ZPK  jest  bardziej  elastyczna,
zdecydowanie łatwiejsza do wprowadzenia i zapewnia dostępność dla mieszkańców
oraz możliwość stworzenia infrastruktury wypoczynkowej np. ścieżek, ławek, miejsc
wypoczynku itp. Ponadto można wprowadzić tu funkcje dodatkowe poza przyrodnicze
oraz uwzględniać wnioski nie tylko przyrodników ale i np. geografów, historyków i in.
Wobec  zamiaru  miasta  utworzenia  na  Górkach  Czechowskich  ogólnodostępnego,
naturalistycznego parku, swoistego centrum rekreacji w zieleni – objęcie tego terenu
ochroną w formie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Górki  Czechowskie” w
pełni  odpowiada  temu  zamierzeniu.  W  związku  z  powyższym  tę  formę  ochrony
wprowadzono do projektu Studium, jednocześnie powiększając obszar objęty ochroną
prawną w stosunku do projektowanego, a niezrealizowanego rezerwatu.
Natomiast przyjęcie uwag złożonych w przytoczonej formie oznaczałoby rezygnację z
poszukiwania  jakiegokolwiek  kompromisu,  utrzymanie  status  quo  obowiązującego
planu czyli de facto utrwalenie stanu istniejącego, a nie jest to stan ani pożądany, ani
dla mieszkańców korzystny – z tego względu uwagi nie powinny zostać uwzględnione.
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228.
182

3.08.2017 [...]* _
228.
183

4.08.2017 [...]* _
228.
184

4.08.2017 [...]* _
228.
185

4.08.2017 [...]* _
228.
186

4.08.2017 [...]* _
228.
187

4.08.2017 [...]* _
228.
188

3.08.2017 [...]* _
228.
189

3.08.2017 [...]* _
228.
190

4.08.2017 [...]* _
228.
191

31.07.2017 [...]* _
228.
192

31.07.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

228.
193

31.07.2017 [...]* _
228.
194

31.07.2017 [...]* _
228.
195

31.07.2017 [...]* _
228.
196

31.07.2017 [...]* _
228.
197

31.07.2017 [...]* _
228.
198

31.07.2017 [...]* _
228.
199

31.07.2017 [...]* _
228.
200

31.07.2017 [...]* _
228.
201

1.08.2017 [...]* _
228.
202

31.07.2017 [...]* _
228.
203

31.07.2017 [...]* _
228.
204

31.07.2017 [...]* _
228.
205

31.07.2017 [...]* _
228.
206

31.07.2017 [...]* _
228.
207

31.07.2017 [...]* _
228.
208

31.07.2017 [...]* _
228.
209

31.07.2017 [...]* _
228.
210

31.07.2017 [...]* _
228.
211

31.07.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

228.
212

31.07.2017 [...]* _
228.
213

31.07.2017 [...]* _
228.
214

31.07.2017 [...]* _
228.
215

31.07.2017 [...]* _
228.
216

31.07.2017 [...]* _
228.
217

31.07.2017 [...]* _
228.
218

31.07.2017 [...]* _
228.
219

31.07.2017 [...]* _
228.
220

1.08.2017 [...]* _
228.
221

1.08.2017 [...]* _
228.
222

1.08.2017 [...]* _
228.
223

31.07.2017 [...]* _
228.
224

28.07.2017 [...]* _
228.
225

28.07.2017 [...]* _
228.
226

28.07.2017 [...]* _
228.
227

28.07.2017 [...]* _
228.
228

28.07.2017 [...]* _
228.
229

28.07.2017 [...]* _
228.
230

28.07.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

228.
231

28.07.2017 [...]* _
228.
232

28.07.2017 [...]* _
228.
233

28.07.2017 [...]* _
228.
234

28.07.2017 [...]* _
228.
235

28.07.2017 [...]* _
228.
236

28.07.2017 [...]* _
228.
237

24.07.2017 [...]* _
228.
238

24.07.2017 [...]* _
228.
239

24.07.2017 [...]* _
228.
240

25.07.2017 [...]* _
228.
241

25.07.2017 [...]* _
228.
242

25.07.2017 [...]* _
228.
243

25.07.2017 [...]* _
228.
244

25.07.2017 [...]* _
228.
245

25.07.2017 [...]* _
228.
246

25.07.2017 [...]* _
228.
247

25.07.2017 [...]* _
228.
248

25.07.2017 [...]* _
228.
249

25.07.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

228.
250

25.07.2017 [...]* _
228.
251

25.07.2017 [...]* _
228.
252

25.07.2017 [...]* _
228.
253

25.07.2017 [...]* _
228.
254

25.07.2017 [...]* _
228.
255

24.07.2017 [...]* _
228.
256

24.07.2017 [...]* _
228.
257

24.07.2017 [...]* _
228.
258

24.07.2017 [...]* _
228.
259

27.07.2017 [...]* _
228.
260

27.07.2017 [...]* _
228.
261

27.07.2017 [...]* _
228.
262

27.07.2017 [...]* _
228.
263

27.07.2017 [...]* _
228.
264

27.07.2017 [...]* _
228.
265

25.07.2017 [...]* _
228.
266

3.08.2017 [...]* _
228.
267

4.08.2017 [...]* _
228.
268

4.08.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

228.
269

4.08.2017 [...]* _
228.
270

4.08.2017 [...]* _
229 4.08.2017 [...]* 1.  Pozostawienie  aktualnych  zapisów  Studium,  czyli

utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu
zielonego  w  postaci  naturalistycznego  parku,  z
zachowaniem  istniejącej  roślinności,  z  możliwością
wyznaczenia  rezerwatu  przyrodniczego,  objętego  strefą
ESOCH na całej ich powierzchni, z wyjątkiem pasa obszaru
o szerokości do 100 m wzdłuż ul. Ducha i Poligonowej, od
wlotu ul.  Północnej  u  zbiegu ul.  Poligonowej  i  Bohaterów
Września.

Górki
Czechowskie,
tereny zielone
oraz obszary

ESOCH w
Lublinie

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej,
wielorodzinnej,

usługowej,
Zespół

Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Nowa edycja Studium musi uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania
wynikające  z  obowiązujących  planów  miejscowych,  które  stanowią  zapis  prawa
miejscowego.

2. Wnioskuję o wydzielenie z obszaru Górek Czechowskich
pasa obszaru o szerokości  do 100 m wzdłuż ul. Ducha i
Poligonowej,  od  wlotu  ul.  Północnej  u  zbiegu  ul.
Poligonowej i  Bohaterów Września,  który nie byłby objęty
strefą ESOCH i na którym dopuszczalna byłaby kubaturowa
zabudowa  usługowa,  maksymalnie  dwukondygnacyjna  w
części  nadziemnej,  pod  warunkiem  przeprowadzenia
ekspertyzy,  która  pozwoli  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy
zabudowa  tego  rodzaju  nie  zaburzy  funkcjonowania
korytarza napowietrzającego.

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Propozycja  „pasa  obszaru  o  szerokości  do  100  m  wzdłuż  Poligonowej  (...)”  nie
uwzględnia uwarunkowań fizjograficznych terenu oraz powiązań ESOCH z terenami
sąsiednimi.

3. Wpisanie w Studium bezwzględnego zakazu jakiejkolwiek
zabudowy  kubaturowej  w  wyznaczonej  mapami  strefie
ESOCH.

_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie proponowanego zapisu byłoby dalece nieprofesjonalne – Studium ma
ułatwiać a nie uniemożliwiać sporządzenie prawidłowych planów miejscowych.

4.  Wnioskuję  o  przeprowadzenie  ekspertyzy  dotyczącej
wpływu  jakiejkolwiek  zabudowy  Górek  Czechowskich  na
przewietrzanie  miasta  ze  szczególnym  uwzględnieniem
możliwości  zwiększonej  ekspozycji  mieszkańców
przyległych  dzielnic  i  całego  miasta  na  pyły  zawieszone
PM10 i PM2,5 oraz Benzo(a)Piren.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
Wydawanie ekspertyz nie jest przedmiotem Studium.

5. Biorąc pod uwagę przypadający w roku przyszłym termin
nowych  wyborów  samorządowych  i  realizację  zapisów
Studium przez władze nowej kadencji – postuluję przyjęcie
uchwały  o  ustanowieniu   nowego  Studium  przez  władze
samorządowe  Lublina  następnej  kadencji,  a  do  czasu  jej
rozpoczęcia  przeprowadzenie  rzeczowych,  publicznych
konsultacji  pozwalających  rozwiać  wszelkie  wątpliwości  i
niejasności narosłe w procesie tworzenia projektu Studium.

_ Ad.5. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie zawiera żadnego odniesienia do merytorycznej treści dokumentu Studium.
Wszelkie niejasności i wątpliwości związane z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zostały  wyjaśnione  na  etapie  uzgadniania  i  opiniowania  z  ustawowo  do  tego
powołanymi organami, instytucjami i jednostkami.

230 4.08.2017 [...]* Nie zgadzam się  na zmianę przeznaczenia części  terenu
Górek  Czechowskich  (od  strony  ul.  Koncertowej,
Melomanów,  Operowej)  z  rekreacyjno  –  sportowego  na
zabudowę mieszkaniową.
Wnioskuję  o  utrzymanie  w Studium zapisów dotyczących
zagospodarowania  Górek  Czechowskich  wynikających  z
Miejskiego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
obowiązującego  dla  terenu  Górek,  w  szczególności  o
pozostawienie  na  obszarze  od  strony  ul.  Koncertowej
terenów o  przeznaczeniu  rekreacyjno  –  sportowym,  gdyż

Górki
Czechowskie

– tereny
zielone

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej,
wielorodzinnej,

usługowej,
Zespół

Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”

_ Uwagi nieuwzględnione.
Obowiązujący  na  terenie  Górek  Czechowskich  plan  miejscowy  został  uchwalony
Uchwałą  Nr  825/XXXV/2005  z  dnia  17  listopada 2005  r.  (ogłoszoną  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego 9 stycznia 2006 r. nr 2, poz.17). Od ponad 10
lat obowiązywania tego planu został on zrealizowany jedynie w znikomej części – w
ok.40%  terenów zabudowy  mieszkaniowej  rezydencjalnej  M5.  Pozostałe  ustalenia
planu  nie  zostały  zrealizowane  w  żadnym  stopniu.  Nie  doszło  do  utworzenia
rezerwatu,  nie zrealizowano terenów usługowych, sportowych ani  mieszkaniowych,
nie nastąpiło wzmocnienie funkcji przyrodniczych ale raczej ich degradacja. Nie zaszły
zatem oczekiwane zmiany a wręcz przeciwnie – najcenniejsze przyrodniczo tereny

230.1 4.08.2017 [...]* _
230.2 4.08.2017 [...]* _
230.3 4.08.2017 [...]* _
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

takich terenów brakuje w tej części Lublina. utraciły większość swoich walorów, które prezentowały jeszcze w latach 90tych XX
wieku.
Należało zatem zastanowić się , czy nie powinno się przeanalizować powtórnie zasad
zagospodarowania  tego  terenu  tak,  by  decyzje  przestrzenne  były  w  stanie
spowodować  zatrzymanie  zjawisk  negatywnych  i  ich  odwrócenie  w  kierunku
pożądanych i oczekiwanych przez miasto zmian. Z tego względu, w 2012 roku Rada
Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 662/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin  –  część III  w
rejonie  ulic:  Koncertowej,  al.  Solidarności,  B.  Ducha,  Poligonowej  oraz  proj.  A.
Zelwerowicza.
Wniosek złożony przez właściciela  nieruchomości  wraz z  koncepcją  urbanistyczną
terenu  został  przez  miasto  w znacznej  mierze  odrzucony –  właśnie  ze  względów
przytaczanych obecnie w uwagach, a które to względy miasto miało na uwadze już na
wstępnym  etapie  prac  planistycznych.  Przyjęto  możliwość  zmiany  funkcji  części
terenów  Górek,  ale  w  sposób  bardzo  ograniczony  –  zmniejszono  powierzchnie
wnioskowanych  terenów,  a  w  części  południowo  –  wschodniej  Górek  możliwość
wprowadzenia  zabudowy  całkowicie  odrzucono.  Poszukiwanie  rozwiązania
kompromisowego, a jednocześnie w możliwie największym stopniu korzystnego dla
mieszkańców wymagało  jeszcze  wzmocnienia  ESOCH.  W tym  celu  najcenniejsze
przyrodniczo  obszary  Górek  zostały  wyraźnie  wyodrębnione,  wrysowano  tereny  o
spadkach powyżej 15% wraz ze stosownymi zapisami dotyczącymi ich ochrony przed
niewłaściwym zagospodarowaniem oraz jako przeznaczenie terenu wpisano „zieleń o
charakterze publicznym.”  Mając na uwadze zasadność,  a w ocenie miasta  wręcz
konieczność  wprowadzenia  prawnej  ochrony  walorów  przyrodniczych  Górek
Czechowskich,  we współpracy z  RDOŚ poddano analizie  dostępne formy ochrony
oraz przyczyny trudności  we  wprowadzeniu  proponowanego w planie miejscowym
rezerwatu. Analiza ta wykazała, że najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony Górek
będzie Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy, a proponowanie na fragmencie terenu
Górek  ochrony  rezerwatowej  było  błędem  i  stało  się  prawdopodobnie  przyczyną
niezrealizowania żadnej formy ochrony tego terenu.
Przyjęcie  uwag  złożonych  w  przytoczonej  formie  oznaczałoby  rezygnację  z
poszukiwania  jakiegokolwiek  kompromisu,  utrzymanie  status  quo  obowiązującego
planu czyli de facto utrwalenie stanu istniejącego, a nie jest to stan ani pożądany, ani
dla mieszkańców korzystny – z tego względu uwagi nie powinny zostać uwzględnione.

230.4 2.08.2017 [...]* _
230.5 4.08.2017 [...]* _
230.6 4.08.2017 [...]* _
230.7 4.08.2017 [...]* _
230.8 4.08.2017 [...]* _
230.9 4.08.2017 [...]* _
230.
10

4.08.2017 [...]* _
230.
11

4.08.2017 [...]* _
230.
12

4.08.2017 [...]* _
230.
13

4.08.2017 [...]* _
230.
14

4.08.2017 [...]* _
230.
15

4.08.2017 [...]* _
230.
16

4.08.2017 [...]* _
230.
17

4.08.2017 [...]* _
230.
18

4.08.2017 [...]* _
230.
19

4.08.2017 [...]* _
230.
20

4.08.2017 [...]* _
230.
21

4.08.2017 [...]* _
230.
22

4.08.2017 [...]* _
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uwagę [...]*
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Oznaczenie
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Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
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rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

230.
23

4.08.2017 [...]* _
230.
24

4.08.2017 [...]* _
230.
25

4.08.2017 [...]* _
230.
26

4.08.2017 [...]* _
230.
27

4.08.2017 [...]* _
230.
28

4.08.2017 [...]* _
230.
29

4.08.2017 [...]* _
230.
30

4.08.2017 [...]* _
230.
31

4.08.2017 [...]* _
230.
32

4.08.2017 [...]* _
230.
33

4.08.2017 [...]* _
230.
34

4.08.2017 [...]* _
230.
35

4.08.2017 [...]* _
230.
36

4.08.2017 [...]* _
230.
37

4.08.2017 [...]* _
231 4.08.2017 [...]* Nie  zgadzam  się  na  zmianę  przeznaczenia  Górek

Czechowskich  na  zabudowę  mieszkaniową.  Wnioskuję  o
uwzględnienie  w  Studium  zapisów  dotyczących
zagospodarowania  Górek  Czechowskich  wynikających  z
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
obowiązującego dla terenu górek.

Górki
Czechowskie

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej,
wielorodzinnej,

usługowej,
Zespół

Przyrodniczo –
Krajobrazowy

„Górki
Czechowskie”

_ Uwagi nieuwzględnione.
Obowiązujący  na  terenie  Górek  Czechowskich  plan  miejscowy  został  uchwalony
Uchwałą  Nr  825/XXXV/2005  z  dnia  17  listopada 2005  r.  (ogłoszoną  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego 9 stycznia 2006 r. nr 2, poz.17). Od ponad 10
lat obowiązywania tego planu został on zrealizowany jedynie w znikomej części – w
ok.40%  terenów zabudowy  mieszkaniowej  rezydencjalnej  M5.  Pozostałe  ustalenia
planu  nie  zostały  zrealizowane  w  żadnym  stopniu.  Nie  doszło  do  utworzenia
rezerwatu,  nie zrealizowano terenów usługowych, sportowych ani  mieszkaniowych,
nie nastąpiło wzmocnienie funkcji przyrodniczych ale raczej ich degradacja. Nie zaszły
zatem oczekiwane zmiany a wręcz przeciwnie – najcenniejsze przyrodniczo tereny

231.1 4.08.2017 [...]* _
231.2 4.08.2017 [...]* _
231.3 4.08.2017 [...]* _
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niona

uwaga
nieuwzględ

niona

utraciły większość swoich walorów, które prezentowały jeszcze w latach 90tych XX
wieku.
Należało zatem zastanowić się , czy nie powinno się przeanalizować powtórnie zasad
zagospodarowania  tego  terenu  tak,  by  decyzje  przestrzenne  były  w  stanie
spowodować  zatrzymanie  zjawisk  negatywnych  i  ich  odwrócenie  w  kierunku
pożądanych i oczekiwanych przez miasto zmian. Z tego względu, w 2012 roku Rada
Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 662/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin  –  część III  w
rejonie  ulic:  Koncertowej,  al.  Solidarności,  B.  Ducha,  Poligonowej  oraz  proj.  A.
Zelwerowicza.
Wniosek złożony przez właściciela  nieruchomości  wraz z  koncepcją  urbanistyczną
terenu  został  przez  miasto  w znacznej  mierze  odrzucony –  właśnie  ze  względów
przytaczanych obecnie w uwagach, a które to względy miasto miało na uwadze już na
wstępnym  etapie  prac  planistycznych.  Przyjęto  możliwość  zmiany  funkcji  części
terenów  Górek,  ale  w  sposób  bardzo  ograniczony  –  zmniejszono  powierzchnie
wnioskowanych  terenów,  a  w  części  południowo  –  wschodniej  Górek  możliwość
wprowadzenia  zabudowy  całkowicie  odrzucono.  Poszukiwanie  rozwiązania
kompromisowego, a jednocześnie w możliwie największym stopniu korzystnego dla
mieszkańców wymagało  jeszcze  wzmocnienia  ESOCH.  W tym  celu  najcenniejsze
przyrodniczo  obszary  Górek  zostały  wyraźnie  wyodrębnione,  wrysowano  tereny  o
spadkach powyżej 15% wraz ze stosownymi zapisami dotyczącymi ich ochrony przed
niewłaściwym zagospodarowaniem oraz jako przeznaczenie terenu wpisano „zieleń o
charakterze publicznym.”  Mając na uwadze zasadność,  a w ocenie miasta  wręcz
konieczność  wprowadzenia  prawnej  ochrony  walorów  przyrodniczych  Górek
Czechowskich,  we współpracy z  RDOŚ poddano analizie  dostępne formy ochrony
oraz przyczyny trudności  we  wprowadzeniu  proponowanego w planie miejscowym
rezerwatu. Analiza ta wykazała, że najlepszą i najskuteczniejszą formą ochrony Górek
będzie Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy, a proponowanie na fragmencie terenu
Górek  ochrony  rezerwatowej  było  błędem  i  stało  się  prawdopodobnie  przyczyną
niezrealizowania żadnej formy ochrony tego terenu.
Przyjęcie  uwag  złożonych  w  przytoczonej  formie  oznaczałoby  rezygnację  z
poszukiwania  jakiegokolwiek  kompromisu,  utrzymanie  status  quo  obowiązującego
planu czyli de facto utrwalenie stanu istniejącego, a nie jest to stan ani pożądany, ani
dla mieszkańców korzystny – z tego względu uwagi nie powinny zostać uwzględnione.

231.4 4.08.2017 [...]* _
231.5 4.08.2017 [...]* _
231.6 4.08.2017 [...]* _
231.7 4.08.2017 [...]* _
231.8 4.08.2017 [...]* _
231.9 4.08.2017 [...]* _
231.
10

4.08.2017 [...]* _
231.
11

4.08.2017 [...]* _
231.
12

4.08.2017 [...]* _
231.
13

4.08.2017 [...]* _
231.
14

4.08.2017 [...]* _
231.
15

4.08.2017 [...]* _
231.
16

4.08.2017 [...]* _
231.
17

4.08.2017 [...]* _
231.
18

4.08.2017 [...]* _
231.
19

4.08.2017 [...]* _
232 4.08.2017 [...]* Nie zgadzam się  na zmianę przeznaczenia  terenu Górek

Czechowskich na zabudowę mieszkaniową.
Górki

Czechowskie
ESOCH, tereny

zabudowy
jednorodzinnej,
wielorodzinnej,

usługowej,
Zespół

Przyrodniczo –
Krajobrazowy

_ Uwagi nieuwzględnione.
Zgodnie  z  obowiązującym  planem  miejscowym,  uchwalonym  Uchwałą  Nr
825/XXXV/2005  z  dnia  17  listopada  2005  r.  (ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubelskiego 9 stycznia 2006 r. nr 2, poz.17) zabudowa mieszkaniowa
na terenie Górek Czechowskich już jest możliwa.

232.1 4.08.2017 [...]* _
232.2 4.08.2017 [...]* _
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„Górki
Czechowskie”

232.3 4.08.2017 [...]* _
232.4 4.08.2017 [...]* _
232.5 4.08.2017 [...]* _
232.6 4.08.2017 [...]* _
232.7 4.08.2017 [...]* _
232.8 4.08.2017 [...]* _
233 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 

cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.1 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
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jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

mi. następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.2 31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.3 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.4 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
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niona

uwaga
nieuwzględ
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nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.5 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.6 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 380



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.7 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.8 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.9 4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
10

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
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przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Września i
Zelwerowicza

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

Zelwerowicza wraz
z obiektami

towarzyszącymi.

szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
11

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
12

10.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
13

11.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
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1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
14

11.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
15

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
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poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
16

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
17

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
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rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

obiektami
towarzyszący

mi.

środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
18

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.  z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.

Grzebowisko  w
rejonie ul. + Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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nieuwzględ
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Poligonowej. Poligonowej.

233.
19

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
20

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
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niona
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uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
21

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
22

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
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Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
23

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
24

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
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powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
25

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
26

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
27

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
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nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
28

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
29

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
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zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
30

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
31

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 394



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
32

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
33

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
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przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Września i
Zelwerowicza

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

Zelwerowicza wraz
z obiektami

towarzyszącymi.

szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
34

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
35

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
36

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
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1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
37

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
38

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
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poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
39

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
40

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
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rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

obiektami
towarzyszący

mi.

środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
41

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.

Grzebowisko  w
rejonie ul. + Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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nieuwzględ
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Poligonowej. Poligonowej.

233.
42

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
43

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
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uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
44

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
45

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
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Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
46

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
47

30.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
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powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
48

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
49

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
50

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
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nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
51

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
52

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
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zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
53

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
55

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
56

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
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przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Września i
Zelwerowicza

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

Zelwerowicza wraz
z obiektami

towarzyszącymi.

szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
57

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
58

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
59

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
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1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
60

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
61

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
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poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
62

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
63

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
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niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

obiektami
towarzyszący

mi.

środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
64

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.

Grzebowisko  w
rejonie ul. + Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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nieruchomości
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Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin
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uwaga
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uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

Poligonowej. Poligonowej.

233.
65

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
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3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
67

3.08.2014 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
68

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
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poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
69

30.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
70

8.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
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jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

mi. następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
71

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.
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2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
72

8.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
73

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
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XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
74

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
75

1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
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Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
76

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
77

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
78

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
79

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
80

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
81

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
82

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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której dotyczy

uwaga
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Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
83

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
84

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
85

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
86

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
87

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
88

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
89

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).  Ponadto  spopielarnie  nie  są  przedsięwzięciami  mogącymi  znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.U.z  2016  r.
poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5
ust.2  pkt 3 ustawy z  dnia 31 stycznia 1959 r.  o  cmentarzach i  chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
90

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
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Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
91

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
92

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
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uwzględ
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uwaga
nieuwzględ

niona

z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
93

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
94

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
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uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

obiektami
towarzyszący

mi.

środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
95

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.
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2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
96

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
97

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
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XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
98

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
99

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
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Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
100

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
101

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
102

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
103

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
104

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 436



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
105

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
106

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
107

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
108

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
109

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
110

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
111

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
112

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
113

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
114

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
115

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
116

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
117

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
118

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
119

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
120

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
121

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
122

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
123

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
124

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
125

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
126

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
127

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
128

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
129

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
130

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
131

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
132

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
133

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
134

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
135

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
136

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
137

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
138

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
139

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
140

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
141

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
142

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
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rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
143

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
144

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
145

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
146

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
147

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
148

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 462



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

233.
149

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
150

3.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
151

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
152

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
153

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
154

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
156

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
157

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
158

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
159

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
160

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
161

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
162

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
163

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
164

1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
165

1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
166

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
167

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
168

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
169

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
170

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
171

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
172

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
173

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
174

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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Prezydenta
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Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
175

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
176

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
177

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
178

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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uwzględ

niona
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
179

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
180

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
181

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
182

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
183

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
184

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
185

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
186

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
187

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
188

1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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uwaga
nieuwzględ
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
189

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
190

1.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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nieuwzględ
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
191

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 487



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
192

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
193

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
194

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
195

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
196

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
197

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
198

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
201

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
202

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 493



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
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załącznik do uchwały
Nr ..............
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
203

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
204

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
205

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
206

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
207

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
208

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
209

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
210

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
211

2.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
212

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
213

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
214

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
215

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
216

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
217

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
218

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
219

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
220

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
221

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
222

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
223

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
224

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
225

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
226

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona
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nieuwzględ
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
227

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
228

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
229

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
230

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
231

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
232

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
233

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
234

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
235

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
236

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
237

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
238

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
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Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
239

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
240

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
241

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
242

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
243

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
244

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
245

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ
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uwaga
nieuwzględ
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
246

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
247

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
249

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
250

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
251

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
252

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
253

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 523



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
254

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
255

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
256

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
257

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
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Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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uwaga
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niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
263

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
264

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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uwaga
uwzględ
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
265

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
266

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
267

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
271

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
272

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
273

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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Prezydenta
w sprawie
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załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
277

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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niona
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
278

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
279

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
280

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
281

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
282

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
283

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
284

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
285

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
286

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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uwaga
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
287

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
288

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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uwzględ
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
289

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
290

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
291

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
292

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
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28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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28.07.2017

[...]*

[...]*

1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
296

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 548



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
298

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 549



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
301

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
302

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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uwaga
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
303

28.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
304

24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
308

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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Nr ..............
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
310

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
311

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
312

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
313

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
314

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
315

24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
316

24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
317

24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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24.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
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czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
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uwaga
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są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
324

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
325

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
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uwzględ
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uwaga
nieuwzględ

niona

obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

wraz z
obiektami

towarzyszący
mi.

towarzyszącymi. stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
326

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
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istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
327

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
328

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
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przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
329

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
330

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
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lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
331

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.
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233.
332

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
333

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
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Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
334

25.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
335

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
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przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
336

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524). 
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.

Grzebowisko  w
rejonie ul. + Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 571



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

Poligonowej. Poligonowej.

233.
337

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
338

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
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towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
339

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy).
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
340

27.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
341

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
342

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
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uwaga
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uwaga
nieuwzględ

niona

Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

z obiektami
towarzyszącymi.

założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
343

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 575



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
344

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
345

31.07.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
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zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

233.
346

4.08.2017 [...]* 1. Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 
przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych.

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie
również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2. Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji na 
grzebowisko zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.

W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

234 4.08.2017 [...]* Wnioskuję o ponowne przeanalizowanie lokalizacji 
cmentarza komunalnego o pow. ok. 49 ha przy ul. 
Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza z uwagi na 
przebiegający tam korytarz napowietrzający łączący się z 
Górkami Czechowskimi. Jednocześnie umiejscowienie w 
obrębie cmentarza spopielarni zwłok budzi kontrowersje z 
uwagi na planowaną w tym rejonie intensywną zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną oraz usług. W studium nie 

Cmentarz  w
rejonie ul.
Bohaterów
Września i

Zelwerowicza
wraz z

obiektami
towarzyszący

mi.

Cmentarz  w rejonie
ul. Bohaterów

Września i
Zelwerowicza wraz

z obiektami
towarzyszącymi.

_ Uwagi nieuwzględnione.
Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i
szczątków (Dz.U.2008.48.284)  cmentarze  projektuje  się  i  utrzymuje  jako  tereny  o
założeniu parkowym – nie ma więc kolizji z przyrodniczymi funkcjami terenu. Zakres i
stopień  szczegółowości  informacji  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na
środowisko został uzgodniony z RDOŚ i PPIS. Zawarte w niej analizy i oceny zostały
następnie  przez  te  organy  pozytywnie  zaopiniowane  (a  w  niezbędnym  zakresie

234.1 4.08.2017 [...]* _
234.2 4.08.2017 [...]* _
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uwaga
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uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

przedstawiono oceny oddziaływania na środowisko – 
powietrze, skupiono się tylko na ocenie możliwości 
lokalizacyjnych – warunków gruntowo – wodnych. 
Wnioskuję o wyznaczenie innej lokalizacji spopielarni zwłok 
ludzkich.

również  uzgodnione).  Oceny  oddziaływania  na  powietrze  zostały  wielokrotnie
przedstawione  (w  kwestii  spalani/spopielarni  najobszerniej  na  stronach  63  i  75
Prognozy). 
Ponadto spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na
środowisko zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016 r. poz.71), natomiast
są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z art.5 ust.2 pkt 3 ustawy
z  dnia  31  stycznia  1959 r.  o  cmentarzach  i  chowaniu  zmarłych  (Dz.U.  z  2017 r.
poz.912, 1524).
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli jest wpisana w bieżącą politykę przestrzenną miasta.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

234.3 4.08.2017 [...]* _
234.4 4.08.2017 [...]* _
234.5 4.08.2017 [...]* _
234.6 4.08.2017 [...]* _
234.7 4.08.2017 [...]* _
234.8 4.08.2017 [...]* _
234.9 4.08.2017 [...]* _
234.
10

4.08.2017 [...]* _
234.
11

4.08.2017 [...]* _
235 9.08.2017 [...]* 1.  Sugeruję  zlokalizowanie  ew.  spopielarni  w  rejonie  jak

najdalej  odsuniętym  od  siedzib  ludzkich.  Najlepiej  w
sąsiedztwie  lasku.  Tylko  taka  lokalizacja  może  być
zaakceptowana przez społeczność. Absolutnie nie możliwa
do akceptacji jest lokalizacja w strefie ochronnej cmentarza
lub  w  pobliżu  ulic  Bohaterów  Września  lub  Aleksandra
Zelwerowicza.

dz. nr 8/5,
14/3

ZC – cmentarz,
tereny usługowe _ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

Studium  nie  wskazuje  precyzyjnej  lokalizacji  spopielarni  –  będzie  to  przedmiotem
planu miejscowego i/ lub planu zagospodarowania cmentarza. Ponadto zgłaszane w
uwadze  zastrzeżenia  nie  mają  racjonalnych  podstaw,  a  odnoszą  się  raczej  do
wyobrażeń składającego ponieważ spopielarnie nie są przedsięwzięciami mogącymi
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016
r. poz.71), natomiast są  „inną czynnością związaną z chowaniem zwłok” zgodnie z
art.5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2017 r. poz.912, 1524).

2. Lokalizacja spopielarni dla zwierząt z drugiej strony lasku
wydaje się zbyt bliska, nie licująca z godnością pochówków
ludzkich.

+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.
W projekcie skorzystano z rozwiązania wariantowego.

236 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

237 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

238 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

239 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

240 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.
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241 4.08.2018 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

242 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

243 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

244 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

245 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

246 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

247 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

248 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

249 31.07.2017 Rada Dzielnicy
Sławin

Sprzeciw do zapisu umożliwiającego powstanie 
grzebowiska dla zwierząt w północnej części dzielnicy 
Sławin.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

250 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

251 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

252 4.08.2017 [...]* Nie zgadzam się na budowę spalarni i grzebowiska dla 
zwierząt w lokalizacji wskazanej w projekcie Studium.

dz. 29/3
ul.

Szafranowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności

+ Uwaga uwzględniona.

253 4.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na budowę spalarni ani cmentarza dla 
zwierząt w projektowanym Studium. Planowana spalarnia 
byłaby zbyt blisko mojej działki a są to działki budowlane.

dz. 29/6, 29/7
ul.

Szafranowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności

+ Uwaga uwzględniona.

254 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

255 4.08.2017 [...]* Wniosek  o  wyznaczenie  innej  lokalizacji  grzebowiska
zwierząt i spopielarni zwłok zwierząt.

Grzebowisko
w rejonie ul.
Poligonowej.

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

256 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

257 7.08.2017 [...]* Nie zgadzam się na budowę spalarni i grzebowiska dla 
zwierząt w lokalizacji wskazanej na projekcie Studium. 

dz. 29/5 ul.
Szafranowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
+ Uwaga uwzględniona.
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Planowana spalarnia byłaby zlokalizowana 70 m od mojej 
działki, na której planuję budowę domu.

intensywności.

258 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

259 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

260 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

261 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

262 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

263 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

264 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

265 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

266 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

267 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

268 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

269 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

270 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

271 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

272 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.
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273 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

274 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

275 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

276 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

277 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

278 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

279 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

280 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

281 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

282 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

283 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

284 1.08.2017 [...]* Sprzeciw. dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

285 1.08.2017 [...]* Ja, sąsiadujący z terenem gdzie ma być zlokalizowane 
grzebowisko zwierząt i spalarnia. Protestujemy przeciw tej 
lokalizacji gdyż zagraża to degradacji terenu i nam 
bezpośrednio jako mieszkańcom.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

286 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

287 1.08.2017 [...]* Wyrażam sprzeciw przeciwko lokalizacji spalarni i 
grzebowiska dla zwierząt. Lokalizacja ta koliduje z 
rozwojem dzielnicy domków i zagraża środowisku.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

288 1.08.2017 [...]* Nie chcemy tu żadnej spalarni i cmentarzysk. dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.
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289 1.08.2017 [...]* Protest przeciw lokalizacji grzebowiska zwierząt i spalarni. dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

290 1.08. 2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

291 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

292 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

293 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

294 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

295 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

296 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

297 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

298 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

299 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwaga uwzględniona.

300 1.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na lokalizację grzebowiska dla zwierząt 
wraz z budynkiem utylizacji (krematorium) dla zwierząt w 
obrębie dzielnicy Sławinek – obręb 8 Dzbenin.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2

Grzebowisko  w
rejonie ul.

Poligonowej.
+ Uwagi uwzględnione.

301 1.08.2017 [...]* +
302 1.08.2017 [...]* +
303 1.08.2017 [...]* +
304 1.08.2017 [...]* +
305 1.08.2017 [...]* +
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306 1.08.2017 [...]* +
307 1.08.2017 [...]* +
308 1.08.2017 [...]* +
309 1.08.2017 [...]* +
310 1.08.2017 [...]* +
311 1.08.2017 [...]* +
312 1.08.2017 [...]* +
313 1.08.2017 [...]* +
314 1.08.2017 [...]* +
315 1.08.2017 [...]* +
316 1.08.2017 [...]* +
317 1.08.2017 [...]* +
318 1.08.2017 [...]* +
319 1.08.2017 [...]* +
320 1.08.2017 [...]* +
321 1.08.2017 [...]* +
322 1.08.2017 [...]* +
323 1.08.2017 [...]* +
324 1.08.2017 [...]* +
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325 1.08.2017 [...]* +
326 1.08.2017 [...]* +
327 1.08.2017 [...]* +
328 1.08.2017 [...]* +
329 1.08.2017 [...]* +
330 1.08.2017 [...]* +
331 1.08.2017 [...]* +
332 1.08.2017 [...]* +
333 1.08.2017 [...]* +
334 1.08.2017 [...]* +
335 1.08.2017 [...]* +
336 1.08.2017 [...]* +
337 1.08.2017 [...]* +
338 1.08.2017 [...]* +
339 1.08.2017 [...]* +
340 1.08.2017 [...]* +
341 1.08.2017 [...]* +
342 1.08.2017 [...]* +
343 1.08.2017 [...]* +
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344 1.08.2017 [...]* +
345 1.08.2017 [...]* +
346 1.08.2017 [...]* +
347 1.08.2017 [...]* +
348 1.08.2017 [...]* +
349 7.08.2017 [...]* +
350 3.08.2017 Społeczny Komitet

Budowy Drogi +
351 4.08.2017 [...]* +
352 4.08.2017 [...]* +
353 4.08.2017 [...]* +
354 4.08.2017 [...]* +
355 4.08.2017 [...]* +
356 4.08.2017 [...]* +
357 4.08.2017 [...]* +
358 1.08.2017 [...]* +
359 4.08.2017 [...]* +
360 4.08.2017 [...]* +
361 4.08.2017 [...]* +
362 4.08.2017 [...]* +
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363 4.08.2017 [...]* +
364 4.08.2017 [...]* +
365 4.08.2017 [...]* +
366 4.08.2017 [...]* +
367 4.08.2017 [...]* +
368 4.08.2017 [...]* +
369 4.08.2017 [...]* +
370 4.08.2017 [...]* +
371 4.08.2017 [...]* +
372 4.08.2017 [...]* +
373 4.08.2017 [...]* +
374 4.08.2017 [...]* +
375 4.08.2017 [...]* +
376 4.08.2017 [...]* +
377 4.08.2017 [...]* +
378 4.08.2017 [...]* +
379 4.08.2017 [...]* +
380 4.08.2017 [...]* +
381 4.08.2017 [...]* +
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

382 4.08.2017 [...]* +
383 4.08.2017 [...]* +
384 4.08.2017 [...]* +
385 4.08.2017 [...]* +
386 4.08.2017 [...]* +
387 4.08.2017 [...]* +
388 4.08.2017 [...]* +
389 4.08.2017 [...]* +
390 4.08.2017 [...]* +
391 4.08.2017 [...]* +
392 4.08.2017 [...]* +
393 4.08.2017 [...]* +
394 4.08.2017 [...]* +
395 4.08.2017 [...]* +
396 4.08.2017 [...]* +
397 4.08.2017 [...]* +
398 4.08.2017 [...]* +
399 4.08.2017 [...]* +
400 4.08.2017 [...]* +
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

401 4.08.2017 [...]* +
402 4.08.2017 [...]* +
403 4.08.2017 [...]* +
404 4.08.2017 [...]* +
405 4.08.2017 [...]* +
406 4.08.2017 [...]* +
407 4.08.2017 [...]* +
408 4.08.2017 [...]* +
409 4.08.2017 [...]* +
410 4.08.2017 [...]* +
411 4.08.2017 [...]* +
412 4.08.2017 [...]* +
413 4.08.2017 [...]* +
414 4.08.2017 [...]* +
415 4.08.2017 [...]* +
416 4.08.2017 [...]* +
417 4.08.2017 [...]* +
418 4.08.2017 [...]* +
419 4.08.2017 [...]* +
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Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

420 4.08.2017 [...]* +
421 4.08.2017 [...]* +
422 4.08.2017 [...]* +
423 4.08.2017 [...]* +
424 4.08.2017 [...]* +
425 4.08.2017 [...]* +
426 4.08.2017 [...]* +
427 4.08.2017 [...]* +
428 4.08.2017 [...]* +
429 4.08.2017 [...]* +
430 4.08.2017 [...]* +
431 4.08.2017 [...]* +
432 4.08.2017 [...]* +
433 4.08.2017 [...]* +
434 4.08.2017 [...]* +
435 4.08.2017 [...]* +
436 4.08.2017 [...]* Zwiększenie  intensywności  zabudowy,  przesunięcie  linii

zabudowy na działce 30/2 przy ul. Wodnej.
dz. 30/2 ul.

Wodna
Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,

granica ESOCH

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Działka przeznaczona jest  pod zabudowę  jednorodzinną o  niskiej  intensywności  w
północnej  części,  południowa  część  nieruchomości  stanowi  krawędź  doliny
Czechówki. Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej zwiększenia intensywności
zabudowy i przesunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy – Studium jako dokument
polityki  przestrzennej  nie  operuje  liniami  zabudowy  –  jest  to  element  planu
miejscowego.

437 3.08.2017 [...]* Przekształcenie działki z terenów rolnych na budowlane. dz. 35/2 ul.
Wyzwolenia

ESOCH – sucha
dolina, ulica główna _ Uwaga nieuwzględniona.

Działka położona jest w pasie drogowym projektowanej ulicy głównej.
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Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

438 3.08.2017 [...]* Przekształcenie działki z terenów rolnych na budowlane. dz. 35/3 ul.
Wyzwolenia

ESOCH – sucha
dolina, tereny

zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Część  działki  położona  jest  na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  o  niskiej
intensywności  –  szczegóły  zagospodarowania  terenu  do  rozstrzygnięcia  na  etapie
sporządzania planu miejscowego.

439 3.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia z działki rolnej na budowlaną. dz. 33 ul.
Wyzwolenia

ESOCH, wnętrze
suchej doliny,

projektowana ulica
główna

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka położona jest  w suchej dolinie wewnątrz ESOCH – są to tereny chronione
przed zabudową.

440 3.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia z działki rolnej na budowlaną. dz. 35/7 ul.
Wyzwolenia

Projektowana ulica
główna _ Uwaga nieuwzględniona.

Działka położona jest w pasie drogowym projektowanej ulicy głównej.

441 3.08.2017 [...]* Działka 26/7 tylko w części jest przeznaczona pod tereny
budowlane.  Wnoszę  o  przeznaczenie  pozostałej  części
tejże działki pod zabudowę jedno – wielorodzinną ew. Inne
inwestycje.

dz. 26/7 ul.
Dębowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,
ESOCH, sucha
dolina, tereny o

spadkach powyżej
15%

_ Uwaga nieuwzględniona.
Znaczna część nieruchomości przeznaczona jest  pod zabudowę – pozostała część
położona jest w ESOCH – terenach chronionych przed zabudową.

442 3.08.2017 Rada Dzielnicy
Abramowice

Rozszerzenie  terenów  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej  od  ul.  Abramowickiej  do  linii
elektroenergetycznej 220KV.

Tereny rolne
położone na
zachód od ul.
Abramowickie

j do linii
elektroenerget
ycznej 220 kV.

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte, linie

elektroenergetyczn
e wysokiego

napięcia 110 i
220kV.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym Studium tereny położone na zachód od ul. Abramowickiej to strefa
produkcji  rolnej  bez  prawa  nowej  zabudowy.  W  projekcie  Studium  w  tym  rejonie
wyznaczono  znaczny  obszar  (szer.  ok.  200 m)  pod  zabudowę  mieszkaniową
jednorodzinną. Istniejące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia – 110 kV i dwie
linie 220 kV generują strefy negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie i z tego
powodu tereny w sąsiedztwie tych linii nie powinny być przeznaczane pod zabudowę
mieszkaniową. Uwzględnienie uwagi generowałoby potrzebę wykonania sieci nowych
dróg  oraz  infrastruktury  technicznej.  Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może
mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,  w
szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów 
przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy, przy czym w pierwszej kolejności na 
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących 
się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem 
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  (otwartych)  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej
sprzeczności  z  ustawą.  Miasto  już  wyczerpało  zakres  terenów  inwestycyjnych
wynikający  z  bilansu  potrzeb  i  skutków  ekonomicznych,  dlatego  uwaga  w  chwili
obecnej nie może zostać uwzględniona.

443 3.08.2017 [...]* Wprowadzenie dla działki nr 23/7 prawa zabudowy poprzez
zmianę  kwalifikacji  nieruchomości  oraz  możliwość  jej
zagospodarowania  poprzez  zabudowę  mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą.

dz. 23/7 ul.
Dereckiego

ESOCH

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka 23/7 to niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RIIIa -  chronionych
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium jest to strefa
produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy. Uwzględnienie uwagi byłoby sprzeczne z
zasadą integralności i ciągłości struktur ekologiczno – przestrzennych Miasta i z tego
względu  nie  może  mieć  miejsca.  ESOCH  wskazany  jest  do  wzmacniania  funkcji
przyrodniczych a nie do ich niweczenia przez zabudowywanie.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
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uwzględ
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uwaga
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w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

444 3.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  w  dnie  suchej  doliny  (zaplanowanej  w
Studium jako przedłużenie tzw. Trasy Zielonej).

Rejon ul.
Węglinek

Ulica Zbiorcza,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej/
jednorodzinnej,
granica ESOCH

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Przedłużenie  trasy  zielonej  zarówno  w  obowiązującym  Studium,  jak  i  w
obowiązującym planie zaplanowane jest jako droga główna przyspieszona. W nowej
edycji  Studium   planowane  jest  znaczne  obniżenie  klasy  (do  klasy  Z),  natomiast
całkowita rezygnacja z tej ulicy nie jest możliwa ze względu na istniejące i planowane
tereny zabudowy w tym rejonie. Proponowany w uwadze układ komunikacyjny byłby
całkowicie niewydolny.

2.  Pozostawienie  działki  67/1  w  całości  na  zabudowę
wielorodzinną.  W  obecnie  obowiązującym  planie
miejscowym  działka  przeznaczona  jest  pod  zabudowę
wielorodzinną.

+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.
W obowiązującym planie miejscowym działka nr 67/1 przeznaczona jest pod tereny
zabudowy  mieszkaniowej  mieszanej,  z  możliwością  realizacji  budynków
jednorodzinnych  i  wielorodzinnych.  W projekcie  Studium  działka  leży  na  terenach
zabudowy wielorodzinnej/ jednorodzinnej – jest tu więc zgodność. Podobnie – granica
ESOCH przebiega przez południowy fragment działki, który w obowiązującym planie
nie jest przeznaczony pod zabudowę, ponieważ możliwość zabudowy ograniczono tu
nieprzekraczalną linią zabudowy. Projekt Studium sankcjonuje zatem ustalenia planu
dla działki 67/1.

445 3.08.2017 [...]* 1.  Wnioskuję  o  całkowitą  rezygnację  z  planowanej  drogi
przebiegającej  w  dnie  suchej  doliny  (zaplanowanej  w
Studium jako przedłużenie tzw. Trasy Zielonej).

Rejon ul.
Węglinek

Ulica Zbiorcza,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

ESOCH, tereny o
spadkach powyżej

15%.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Przedłużenie  trasy  zielonej  zarówno  w  obowiązującym  Studium,  jak  i  w
obowiązującym planie zaplanowane jest jako droga główna przyspieszona. W nowej
edycji  Studium   planowane  jest  znaczne  obniżenie  klasy  (do  klasy  Z),  natomiast
całkowita rezygnacja z tej ulicy nie jest możliwa ze względu na istniejące i planowane
tereny zabudowy w tym rejonie. Proponowany w uwadze układ komunikacyjny byłby
całkowicie niewydolny.

2. Pozostawienie w Studium działek nr: 20. 21/1, 21/2, 21/3,
21/4,  21/5,  21/6,  21/7  w  całości  pod  zabudowę
jednorodzinną,  tak  jak  w  obowiązującym  planie
miejscowym.

+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.
Działki  nr: 20. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7 w projekcie Studium w części
wschodniej  przeznaczone  pod  zabudowę  jednorodzinną,  w  części  zachodniej
stanowią część ESOCH – w planie miejscowym możliwa jest zabudowa wschodniej
części  działek,  możliwość  zabudowy  części  zachodniej  jest  ograniczona
nieprzekraczalną linią zabudowy – Studium sankcjonuje ustalenia planu.

446 3.08.2017 [...]* Nie wyrażam zgody na urządzenie zieleni miejskiej na mojej
działce.

dz. 8/4 ul.
Rąblowska

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
ESOCH, tereny

zieleni publicznej

+ Uwaga uwzględniona.

447 3.08.2017 [...]* Wnoszę  o  namierzanie  szerokości  pasa  ochrony
akustycznej od źródła hałasu tj. od osi skrajnego toru, a nie
od granicy działki z PKP i umożliwienie zabudowy na części
działki.

dz. 11/1 ul.
Pod Gajem

Przestrzenie
otwarte, rolnicze,
wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.
We wschodniej części działki jest możliwość budowy domu poza strefą uciążliwości
akustycznej od kolei (ok. 27 m szer.).

448 3.08.2017 [...]* Utrzymanie na działce aktualnego stanu tj. zabudowy jedno-
i wielorodzinnej z pasem usług komercyjnych.

dz. 57/3 ul.
Droga

Męczenników
Majdanka

Tereny zabudowy
wielorodzinnej. + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wprowadzono pas usług od Drogi Męczenników Majdanka. Uwaga nieuwzględniona
w  zakresie  uszczegółowienia  zapisów  Studium  –  dokument  polityki  przestrzennej
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miasta  zawiera  syntezy  ustaleń.  Wnioskowane  w  uwadze  zapisy  szczegółowe  są
domeną planów miejscowych.

449 3.08.2017 [...]* Utrzymanie na działce nr 54 aktualnego stanu tj. Zabudowy
jedno-  i  wielorodzinnej  z  pasem  usług  komercyjnych  i
umieszczenie tego stanu w projekcie Studium.

dz. 54 ul.
Droga

Męczenników
Majdanka

Tereny zabudowy
wielorodzinnej. + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Wprowadzono pas usług od Drogi Męczenników Majdanka. Uwaga nieuwzględniona
w  zakresie  uszczegółowienia  zapisów  Studium  –  dokument  polityki  przestrzennej
miasta  zawiera  syntezy  ustaleń.  Wnioskowane  w  uwadze  zapisy  szczegółowe  są
domeną planów miejscowych.

450 3.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenów  zielonych  na
AG/M4.

dz. 231 ul.
Dojazdowa

Zieleń urządzona
związana z

wypoczynkowymi i
rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

+ Uwaga uwzględniona.
Część  działki  od  strony  ul.  Dojazdowej  przeznaczono  na  tereny  aktywności
gospodarczej i usług.

451 2.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki na tereny budowlane. dz. 8/2 ul.
Rąblowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

ESOCH
+ Uwaga uwzględniona.

452 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie działki na tereny działalności gospodarczej z
usługami,  bez  funkcji  mieszkaniowej.  Z  uwagi  na  bliskie
sąsiedztwo strefy ekonomicznej i obwodnicy Lublina funkcja
mieszkaniowa  staje  się  mało  atrakcyjna,  występuje
uciążliwość obejmująca hałas, zanieczyszczenie powietrza,
odory itp.

dz. 2/6 ul.
Felin

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

453 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie działki na tereny działalności gospodarczej z
usługami,  bez  funkcji  mieszkaniowej.  Z  uwagi  na  bliskie
sąsiedztwo strefy ekonomicznej i obwodnicy Lublina funkcja
mieszkaniowa  staje  się  mało  atrakcyjna,  występuje
uciążliwość obejmująca hałas, zanieczyszczenie powietrza,
odory itp.

dz. 1/2 ul.
Felin

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

454 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie działki na tereny działalności gospodarczej z
usługami,  bez  funkcji  mieszkaniowej.  Z  uwagi  na  bliskie
sąsiedztwo strefy ekonomicznej i obwodnicy Lublina funkcja
mieszkaniowa  staje  się  mało  atrakcyjna,  występuje
uciążliwość obejmująca hałas, zanieczyszczenie powietrza,
odory itp.

dz. 2/4, 3/2 ul.
Felin

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

455 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie działki na tereny działalności gospodarczej z
usługami,  bez  funkcji  mieszkaniowej.  Z  uwagi  na  bliskie
sąsiedztwo strefy ekonomicznej i obwodnicy Lublina funkcja
mieszkaniowa  staje  się  mało  atrakcyjna,  występuje
uciążliwość obejmująca hałas, zanieczyszczenie powietrza,
odory itp.

dz. 4/4, 5/6, 7
ul. Felin

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z

usługami
+ Uwaga uwzględniona.

456 1.08.2017 MEGATEM EC -
Lublin sp. z o.o.

Sprzeciw wobec zapisów umożliwiających budowę nowych
elektrociepłowni wykorzystujących biomasę.

dz. 1/114 ul.
Tyszowiecka,
Mełgiewska

Zapisy dot. OZE

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga  uwzględniona  w  zakresie  wycofania  możliwości  realizacji  nowych
elektrociepłowni  na  biomasę  -  usunięto  symbol  OZE  w  rejonie  ul.  Tyszowieckiej.
Pozostawiono  zapis  dot.  istniejących  elektrociepłowni  wynikający  z  Programu
Gospodarki Niskoemisyjnej.

457 4.08.2017 Urząd Gminy Głusk W  związku  z  licznymi  uwagami  mieszkańców  wnosimy
uwagę  dotyczącą  zmiany  lokalizacji  projektowanej  trasy
drogi  głównej  przebiegającej  wzdłuż  południowej  granicy
miasta  przy  miejscowościach  Abramowice  Prywatne  oraz
Kalinówka  w  sposób  wykluczający  wpływ  uciążliwości  z
nowopowstałej drogi na działki położone na terenie gminy

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.
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Głusk. W imieniu władz gminy kategorycznie domagamy się
uwzględnienia uwagi.

Gmina Głusk zaopiniowała projekt Studium na etapie uzgodnień i opinii pismem znak
BP-6723.71.2016 z dnia 23 września 2016 r. podpisanym z upoważnienia Wójta przez
Kierownika  Referatu  Strategii  i  Rozwoju  panią  Alinę  Kępa.  Podobnie  –  Plan
Województwa Lubelskiego był przedstawiany władzom gminy Głusk do zaopiniowania
na etapie uzgodnień i opinii.
Zgodnie z art.  26 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U.2016.778) organ, z
którym  uzgodniono  projekt  studium  lub  projekt  planu  miejscowego  ponosi  koszty
zmian tych projektów, spowodowane późniejszą zmiana stanowiska.

458 4.08.2017 [...]* Zaprojektowanie  na  działce  8/2  możliwości  zabudowy
mieszkalnej wraz z działalnością komercyjną.

dz. 8/2 ul.
Spółdzielczo

ści Pracy

Tereny usługowe,
ESOCH, tereny o

spadkach
powyżej 15%

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie wynikającym ze szczegółowości  Studium - część
działki  jest  przeznaczona  pod  usługi  –  szczegóły  zagospodarowania  terenu  do
określenia w planie miejscowym.

459 4.08.2017 [...]* Wydłużenie  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  z
uwzględnieniem działki 362.

dz. 362 ul.
Zdrowa

ESOCH, sucha
dolina,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka  362  to  niezabudowana  działka  rolna  o  gruntach  klasy  RII,  RIIIa,  RIIIb  -
chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium
jest to strefa produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

460 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  na  tereny  zabudowy
jednorodzinnej  zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
AB-LA-I.6730.2016 z dnia 30 marca 2016 r.

dz. 348
ul. Zdrowa

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.

461 4.08.2017 [...]* Wnioskuję o zabudowę sześciopiętrową z wykorzystaniem
pod zabudowę wielorodzinną oraz powierzchnię usługowo –
handlową.

dz. 48/6
Dzbenin

Tereny zabudowy
jednorodzinnej + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Uwaga  uwzględniona  w  części  dotyczącej  wprowadzenia  usług.  Uwaga
nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  wprowadzenia  zabudowy  wielorodzinnej  w
obszar istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej.

462 4.08.2017 [...]* 1. Zmiana kwalifikacji  działki nr  43/2 na kategorię AGU tj.
umożliwiającą  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w
szerszym wymiarze m.in. poprzez produkcję.

dz. 43/1,
43/2 ul.
Głuska

Tereny usługowe,
przestrzenie

otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona

+ Uwaga uwzględniona.

2.  Zmiana  kwalifikacji  działki  nr  43/1  poprzez  zmianę
kategorii  nieruchomości  z  usługowej  na  budowlaną,
ewentualnie  zmiana  kategorii  z  usługowej  na  AGU  tj.
umożliwiającą  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w
szerszym wymiarze m.in. poprzez produkcję.

+ Uwaga uwzględniona.

463 4.08.2017 [...]* 1. Zmiana kwalifikacji  działki nr  43/2 na kategorię AGU tj.
umożliwiającą  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w
szerszym wymiarze m.in. poprzez produkcję.

dz. 43/1,
43/2

Tereny usługowe,
przestrzenie

otwarte –
+ Uwaga uwzględniona.
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2.  Zmiana  kwalifikacji  działki  nr  43/1  poprzez  zmianę
kategorii  nieruchomości  z  usługowej  na  budowlaną,
ewentualnie  zmiana  kategorii  z  usługowej  na  AGU  tj.
umożliwiającą  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w
szerszym wymiarze m.in. poprzez produkcję.

+ Uwaga uwzględniona.

464 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  z  funkcji  produkcyjno  –
składowo – magazynowej o charakterze przemysłowym na
funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

dz. 2/1, 2/2,
2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 2/8, 2/9,
2/10, 2/11,

2/15 ul. Droga
Męczenników
Majdanka/ ul.

Wrońska
Majdan
Tatarski

Tereny
aktywności

gospodarczej/
usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga dotyczy terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych,
wewnątrz obszaru produkcyjno – usługowego. Funkcje te są kolizyjne w stosunku do
funkcji  mieszkaniowej  wielorodzinnej  –  z  tego  względu  uwaga  nie  może  zostać
uwzględniona.

465 4.08.2017 [...]* Przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną. dz. 8/2, 9/2 ul.
Lipska

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej
rezydencjonalnej

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Działki  są  przeznaczone  pod  zabudowę  jednorodzinną  rezydencjonalną  z
wyłączeniem strefy 30 m od ściany lasu.

466 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 38/9 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

467 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 33/36,
33/45

Tereny
aktywności

gospodarczej/
usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

468 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  na  teren  zabudowy
jednorodzinnej.

dz. 5 ul.
Mgielna

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej
+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Część działki jest w projekcie Studium przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.
Szczegóły zagospodarowania zostaną określone w planie miejscowym – w odrębnym
postępowaniu, z tego względu uwagę zakwalifikowano jako uwzględnioną częściowo.

469 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 36/47,
36/50, 36/45,
36/48, 33/39,

33/37 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

470 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 33/36,
33/45, 36/47,
36/50, 36/45,
36/48, 36/39,

33/37 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.
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471 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 39/9, 39/5,
39/12, 39/13,

39/14 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

472 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 39/9, 39/5,
39/12, 39/13,

39/14 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

473 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 39/9, 39/5,
39/12, 39/13,

39/14 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

474 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 39/9, 39/5,
39/12, 39/13,

39/14 ul.
Choiny

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

475 3.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki nr 147/13 z terenu zabudowy
jednorodzinnej  rezydencjonalnej  na  tereny  zabudowy
jednorodzinnej niskiej intensywności.

dz. 147/12 Tereny zabudowy
jednorodzinnej

rezydencjonalnej.
+ Uwaga uwzględniona.

476 3.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki nr 147/13 z terenu zabudowy
jednorodzinnej  rezydencjonalnej  na  tereny  zabudowy
jednorodzinnej niskiej intensywności.

dz. 147/13 Tereny zabudowy
jednorodzinnej

rezydencjonalnej.
+ Uwaga uwzględniona.

477 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenów  rolnych  na
budowlane.

dz. 342 ul.
Zdrowa

ESOCH, sucha
dolina,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr 342 to położona wgłębi terenów otwartych niezabudowana działka rolna, o
gruntach klasy RIIIa, RIIIb - chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W obowiązującym Studium działka położona jest w strefie produkcji rolnej bez prawa
zabudowy. Działka leży w  ESOCH – terenach chronionych przed zabudową.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.
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478 4.08.2017 [...]* Wniosek o zachowanie obecnego stanu zagospodarowania
działki tj. boiska. Wprowadzenie do Studium w tym miejscu
terenów zielonych, sportowych, ponieważ z boiska korzysta
dużo dzieci.

dz.41/4 ul.
Stokrotki

Tereny usługowe,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W projekcie Studium są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i  usług,
natomiast przy takim przeznaczeniu w Studium uwaga jest możliwa do uwzględnienia
w drodze zmiany planu miejscowego – w odrębnym postępowaniu.

478.1 4.08.2017 [...]* Wyznaczenie w Studium terenów rekreacyjnych. Obecnie z
boiska korzysta dużo dzieci.

dz.41/4 ul.
Stokrotki

Tereny usługowe,
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
W projekcie Studium są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i  usług,
natomiast przy takim przeznaczeniu w Studium uwaga jest możliwa do uwzględnienia
w drodze zmiany planu miejscowego – w odrębnym postępowaniu.

479 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działek  z  usług  komercyjnych  na
usługi  komercyjne  z  możliwością  realizacji  mieszkań  na
wyższych kondygnacjach lub na tereny z zabudową jedno
lub wielorodzinną.

dz. 170/2
ul. Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.

480 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenów  rolnych  na
budowlane.

dz. 35/5 Ulica główna _ Uwaga nieuwzględniona.
Działka leży w pasie drogowym projektowanej ulicy głównej.

481 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenów  rolnych  na
budowlane.

dz. 35/6 Ulica główna _ Uwaga nieuwzględniona.
Działka leży w pasie drogowym projektowanej ulicy głównej.

482 3.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działek pomiędzy ul.  Orkana, Armii
Krajowej i Tatarakową na teren zabudowy wielorodzinnej z
dopuszczeniem usług w parterach budynków i nie likowanie
w tym miejscu ani zieleni publicznej ani usług komunikacji.

dz. 51/8, 51/4,
część dz. 52
ul. Orkana

Tereny obsługi
komunikacji

samochodowej
_ Uwaga nieuwzględniona.

Dogęszczanie  (od  strony  ruchliwego  skrzyżowania  ul.  Orkana  i  Armii  Krajowej)
istniejącej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej kosztem istniejących,
urządzonych miejsc parkingowych i zieleni publicznej obniża jakość zamieszkiwania i
nie ma uzasadnienia.

483 3.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  nr  2/9  na  teren  zabudowy
wielorodzinnej  z  dopuszczeniem  usług  w  parterach
budynków i nie lokowanie w tym miejscu zieleni publicznej.

dz. 2/9 ul.
Różana

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%
_ Uwaga nieuwzględniona.

W obowiązującym planie miejscowym teren przeznaczony jest pod zieleń publiczną
oraz  pod  zieleń  w  ramach  zabudowy  wielorodzinnej.  Dogęszczanie   intensywnie
zabudowanych terenów zabudowy wielorodzinnej kosztem zieleni wpływa negatywnie
na warunki zamieszkiwania i w związku z tym nie ma uzasadnienia.

484 3.08.2017 [...]* Przekształcenie na działkę budowlaną bez usług. dz. 2/10 ul.
Hajdowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

Zgodnie  z  projektem  Studium na  działce  może  być  możliwa  realizacja  zabudowy
usługowej, zabudowy jednorodzinnej z usługami lub zabudowy jednorodzinnej.

485 4.08.2017 [...]* 1.  Działka  nr  40  –  wnoszę  o  przeznaczenie  całej
nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną. Wyznaczony
na  tym  terenie  cmentarz  jest  za  blisko  budynków
mieszkalnych.

dz. 40 ul.
Poligonowa

Cmentarz _ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Lokalizacja  nowego  cmentarza  komunalnego  w  rejonie  ul.  Poligonowej  jest
zamierzeniem przemyślanym i kontynuowanym od ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (Uchwała  MRN  w  Lublinie  Nr
XV/91/86  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego 9  marca
1987 r.  poz.  21  –  41),  gdzie  zaplanowano  cmentarz  komunalny  z  urządzeniami
towarzyszącymi, nekropolia ujęta jest również w obowiązującym od 2000 r. Studium,
czyli  jest  wpisana  w  bieżącą  politykę  przestrzenną  miasta.  Lokalizacja  cmentarza
spełnia wszystkie wymogi sanitarne oraz dotyczące odległości od innych funkcji, co
zostało  potwierdzone  pozytywnymi  uzgodnieniami  z  ustawowo  uprawnionymi  do
uzgadniania projektów planistycznych instytucjami.
Zgodnie  z  art.6  ust.9  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz. U.2016.2147j.t.)  zakładanie  i  utrzymywanie  cmentarzy  jest
inwestycją celu publicznego i należy do zadań własnych gminy. Lokalizacja cmentarza
przy ul. Poligonowej stanowi zabezpieczenie bardzo ważnego interesu społecznego,
istotnego dla wszystkich mieszkańców miasta.

2.  Działka  nr  1  -  wnoszę  o  przeznaczenie  całej
nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną. Wyznaczenie
pasa  terenu  zielonego  jest  zbędne,  skoro  na  Górkach
Czechowskich ma powstać park.

dz.1 ul.
Poligonowa

Tereny zabudowy
wielorodzinnej/

usługowej,
ESOCH, tereny o

spadkach
powyżej 15%

_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr 1 to położona wgłębi terenów otwartych niezabudowana działka rolna, o
gruntach klasy RII, RIIIa - chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
W  obowiązującym  Studium  działka  położona  jest  na  terenach  zieleni  pomiędzy
terenami zurbanizowanymi.  Działka leży w  ESOCH – terenach chronionych przed
zabudową.  Zachodnia  część  działki  jest  przeznaczona  pod  tereny  zabudowy
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wielorodzinnej i usługi, wyłączona z zabudowy jest jedynie wschodnia część działki,
położona w ESOCH. 

3.  Działka  nr  35/2  –  wnoszę  o  przeznaczenie  całej
nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną. Wyznaczenie
w tym miejscu terenu zieleni to ukłon w stronę dewelopera,
który ten teren ominie i będą tam rosły tylko chwasty.

dz.35/2
Dzbenin

ESOCH _ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII- chronionych ustawą o ochronie
gruntów  rolnych  i  leśnych.  Działka  położona  w  ESOCH,  pomiędzy  terenami
zurbanizowanymi. Północna część działki leży w terenach zabudowy wielorodzinnej.
Ustalenia  projektu  Studium  są  zgodne  z  obowiązującym  planem  miejscowym.
Przeznaczenie  całej  działki  pod  zabudowę  wpłynęłoby  negatywnie  na  warunki
zamieszkiwania – z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

486 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 36/40,
36/38, 36/33,
36/31, 36/27,
36/26, 36/25,
18/11, 18/12

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

487 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 36/40,
36/38, 36/33,
36/31, 36/27,
36/26, 36/25,
18/11, 18/12

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

488 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  ulicami:  Choiny,
Związkową,  Stefczyka,  Kwietniową,  nowoprojektowaną
drogą w części  północnej  obszaru  z  proponowanej  przez
Urząd  AG  (aktywizacji  gospodarczej)  na  budownictwo
wielorodzinne z usługami w parterze dla potrzeb osiedla z
zachowaniem wzdłuż ulicy Choiny dotychczasowej funkcji.

dz. 36/40,
36/38, 36/33,
36/31, 36/27,
36/26, 36/25,
18/11, 18/12

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

aktywności
gospodarczej/

usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącym
terenem  zabudowy  jednorodzinnej  z  usługami  oraz  terenami  aktywności
gospodarczej/  usług  stanowiłoby  wymieszanie  funkcji  kolizyjnych  i  stworzenie
konfliktów podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej – z tego względu uwaga nie
może  zostać  uwzględniona.  Ponadto  treść  uwagi  stoi  w  sprzeczności  do  ustaleń
obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

489 4.08.2017 [...]* Przeznaczenie działek nr 69/8 i 69/2 pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej/ tereny zabudowy usługowej.

dz. 69/2, 69/8 Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.

490 7.08.2017 [...]* Teren  zgodnie  z  zapisami  obowiązującego  Studium  w
całości  przeznaczyć  pod  zabudowę  mieszkaniową
wielorodzinną  z  drobnymi  usługami  nieuciążliwymi  w
parterach.

dz. 2/7 okolice
ul.

Mackiewicza

Teren zabudowy
wielorodzinnej/
jednorodzinnej,

zieleń o
charakterze
publicznym:

parkowa, dolinna,
izolacyjna,

zieleńce, skwery

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga  uwzględniona  w  części  dotyczącej  powiększenia  terenów  zabudowy
wielorodzinnej/ jednorodzinnej.
Uwaga nieuwzględniona
w części dotyczącej przekształcenia położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
aktywności  gospodarczej  (przemysł,  bazy,  składy,  magazyny)  terenów  zieleni
publicznej  na  tereny  zabudowy wielorodzinnej.  Zmiana  prowadziłaby  do  konfliktów
społecznych,  a  także byłaby niezgodna z zasadami polityki  przestrzennej  miasta –
obniżenie warunków i jakości zamieszkiwania. Przeznaczenie terenu prezentowane w
projekcie Studium jest zgodne z obowiązującym na tym terenie mpzp.

491 8.08.2017 [...]* Przekształcenie  działki  nr  145/4  z  terenu  usług
komercyjnych na tereny usług komercyjnych z możliwością
realizacji  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  lub  na
tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej.

dz. 145/4 ul.
Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.
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492 8.08.2017 [...]* Przekształcenie  działek  nr  143/6,  170/2  z  terenu  usług
komercyjnych na tereny usług komercyjnych z możliwością
realizacji  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  lub  na
tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej.

dz. 143/6,
170/2 ul.

Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.

493 8.08.2017 [...]* Przekształcenie  działek  nr  143/6,  170/2  z  terenu  usług
komercyjnych na tereny usług komercyjnych z możliwością
realizacji  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  lub  na
tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej.

dz. 143/6,
170/2 ul.

Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.

494 8.08.2017 [...]* Przekształcenie  działek  nr  143/6,  170/2  z  terenu  usług
komercyjnych na tereny usług komercyjnych z możliwością
realizacji  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  lub  na
tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej.

dz. 143/6,
170/2 ul.

Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.

495 8.08.2017 [...]* Przekształcenie  działki  nr  144/4  z  terenu  usług
komercyjnych na tereny usług komercyjnych z możliwością
realizacji  mieszkań  na  wyższych  kondygnacjach  lub  na
tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej.

dz. 144/4 ul.
Muzyczna

Tereny usługowe,
tereny zabudowy

wielorodzinnej
+ Uwaga uwzględniona.

496 4.08.2017 Zarząd Rodzinnego
Ogrodu

Działkowego
„Bluszczowa”

Polskiego Związku
Działkowców

Zmiana z terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej
na istniejący ogród działkowy.

dz. 1, 17, 10
ul.

Bluszczowa

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
zieleń o

charakterze
publicznym.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie na części terenu istniejących ogrodów
działkowych  w   miejsce  „zieleni  o  charakterze  publicznym:  parkowa,  dolinna,
izolacyjna,  zieleńce,  skwery”  -  terenów  „zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe)”. 
Uwaga  nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  zmiany  przeznaczonych  w
obowiązującym planie miejscowym (Uchwała nr 164/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z
dnia  29  sierpnia  2002 r.  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Lubelskiego  24  października  2002 r.  Nr 124,  poz.2670)  terenów  zabudowy
wielorodzinnej M2 na rodzinne ogrody działkowe – ze względu na znaczne obniżenie
wartości nieruchomości oraz potrzebę zachowania przez Miasto terenów miejskich i
Skarbu Państwa przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną na potrzeby własne
oraz np. na potrzeby realizacji zadań rządowych.

497 4.08.2017 [...]* Pozostawienie terenu ogrodu w niezmienionym kształcie  i
granicach.

dz.1, 10, 17
ul.

Bluszczowa

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
zieleń o

charakterze
publicznym.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie na części terenu istniejących ogrodów
działkowych  w   miejsce  „zieleni  o  charakterze  publicznym:  parkowa,  dolinna,
izolacyjna,  zieleńce,  skwery”  -  terenów  „zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe)”. 
Uwaga  nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  zmiany  przeznaczonych  w
obowiązującym planie miejscowym (Uchwała nr 164/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z
dnia  29  sierpnia  2002 r.  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Lubelskiego  24  października  2002 r.  Nr 124,  poz.2670)  terenów  zabudowy
wielorodzinnej M2 na rodzinne ogrody działkowe – ze względu na znaczne obniżenie
wartości nieruchomości oraz potrzebę zachowania przez Miasto terenów miejskich i
Skarbu Państwa przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną na potrzeby własne
oraz np. na potrzeby realizacji zadań rządowych.

498 4.08.2017 [...]* Ze  względu  na  naturalne  położenie  wąwozowo  –  leśne
należałoby  teren  ogrodów  działkowych  Bluszczowa
zabezpieczyć  na  tereny  zielone  –  rekreacyjne
ogólnodostępne na wzór Ogrodu Saskiego.

dz. 1, 10, 17
ul.

Bluszczowa

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
zieleń o

charakterze
publicznym.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie na części terenu istniejących ogrodów
działkowych  w   miejsce  „zieleni  o  charakterze  publicznym:  parkowa,  dolinna,
izolacyjna,  zieleńce,  skwery”  -  terenów  „zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe)”.  Zapisy  Studium  umożliwiają  przyszłe  kształtowanie  terenów  ogrodów
działkowych zgodnie z zasadami New urbanism, w tym Urban gardening, czyli jako
tereny zieleni częściowo lub całkowicie udostępnione.
Uwaga  nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  zmiany  przeznaczonych  w
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obowiązującym planie miejscowym (Uchwała nr 164/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z
dnia  29  sierpnia  2002 r.  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Lubelskiego  24  października  2002 r.  Nr 124,  poz.2670)  terenów  zabudowy
wielorodzinnej M2 na rodzinne ogrody działkowe – ze względu na znaczne obniżenie
wartości nieruchomości oraz potrzebę zachowania przez Miasto terenów miejskich i
Skarbu Państwa przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną na potrzeby własne
oraz np. na potrzeby realizacji zadań rządowych.

499 4.08.2017 [...]* Pozostawienie  ogrodu  „Bluszczowa”  w  dotychczasowym
przeznaczeniu.

dz. 1, 10, 17
ul.

Bluszczowa

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
zieleń o

charakterze
publicznym.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona poprzez wprowadzenie na części terenu istniejących ogrodów
działkowych  w   miejsce  „zieleni  o  charakterze  publicznym:  parkowa,  dolinna,
izolacyjna,  zieleńce,  skwery”  -  terenów  „zieleni  urządzonej  związanej  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe)”. 
Uwaga  nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  zmiany  przeznaczonych  w
obowiązującym planie miejscowym (Uchwała nr 164/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z
dnia  29  sierpnia  2002 r.  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Lubelskiego  24  października  2002 r.  Nr 124,  poz.2670)  terenów  zabudowy
wielorodzinnej M2 na rodzinne ogrody działkowe – ze względu na znaczne obniżenie
wartości nieruchomości oraz potrzebę zachowania przez Miasto terenów miejskich i
Skarbu Państwa przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną na potrzeby własne
oraz np. na potrzeby realizacji zadań rządowych.

500 28.07.2017 Spółdzielnia
Mieszkaniowa

„Czechów”

Zmiana  przeznaczenia  terenu  na  budownictwo
wielorodzinne z dopuszczeniem funkcji usługowej.

dz. 55/1, 9/16
ul. Choiny

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,
magazyny/
usługowe

+ Uwaga uwzględniona.

501 7.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  terenu  na  funkcje  usługowe,
centrotwórcze  z  dopuszczeniem  funkcji  mieszkaniowej,
zgodnie z obowiązującym planem miejscowym

dz.9/1 ul.
Północna

Zieleń o
charakterze
publicznym

+ Uwaga uwzględniona.

502 7.08.2017 Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy

Głusk

Na  terenie  gminy  Głusk  w  rejonie  ulic  Strojnowskiego/
Głuskiej  przeznaczonym  pod  działalność  usługową  nie
mogły  być  lokalizowane  usługi  typu:  spopielarnia  zwłok,
wszelkiego rodzaju sortownie śmieci oraz inne tzw. usługi
uciążliwe dla mieszkańców.

Rejon ul.
Strojnowskieg

o i Głuskiej

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,
magazyny/

usługi.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie podania zasad lokalizacji spopielarni zwłok, w rozdz.
4.5.  Cmentarze  podano  cyt.  „...na  terenie  cmentarzy  powinny  być  lokalizowane
obiekty  towarzyszące,  takie  jak:  domy  przedpogrzebowe,  kaplice  wyposażone
w katakumby i kolumbaria oraz spopielarnie zwłok (odrębne lub wbudowane).” 
Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  wprowadzenia  zapisów  szczegółowych  dla
wskazanego  w  uwadze  terenu  -  uwaga  jest  możliwa  do  uwzględnienia  w  drodze
sporządzenia planu miejscowego – w odrębnym postępowaniu i  po szczegółowym
zbadaniu uwarunkowań dla danego terenu.

503 3.08.2017 Urząd Gminy Głusk Uwzględnienie zapisów wykluczających spopielarnię zwłok
na  obszarze  terenów  aktywności  gospodarczej
zlokalizowanych w okolicy ul. Głuskiej.

Tereny
aktywności

gospodarczej
w  rejonie ul.

Głuskiej.

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,
magazyny/

usługi.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie podania zasad lokalizacji spopielarni zwłok, w rozdz.
4.5.  Cmentarze  podano  cyt.  „...na  terenie  cmentarzy  powinny  być  lokalizowane
obiekty  towarzyszące,  takie  jak:  domy  przedpogrzebowe,  kaplice  wyposażone
w katakumby i kolumbaria oraz spopielarnie zwłok (odrębne lub wbudowane).” 
Uwaga  nieuwzględniona  w  zakresie  wprowadzenia  zapisów  szczegółowych  dla
wskazanego  w  uwadze  terenu  -  uwaga  jest  możliwa  do  uwzględnienia  w  drodze
sporządzenia planu miejscowego – w odrębnym postępowaniu i  po szczegółowym
zbadaniu uwarunkowań dla danego terenu.

504 9.08.2017 Zarząd Transportu
Miejskiego

ZTM  zwraca  się  z  prośbą  o  rozważenie  zasadności
oznaczenia ronda i. Kowcza (skrzyżowanie ul. Jana Pawła II
i  ul.  Armii  Krajowej)  jako  zespołu  przystanków
przesiadkowych.  Przy  zjazdach  z  omawianego  ronda  nie

Rondo
Kowcza

Załącznik
graficzny nr 5
„Komunikacja

zbiorowa”

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Mając na uwadze odległości poszczególnych przystanków od Ronda w celu uniknięcia
powieleń symboli (piktogramów) zespołu przystanków przesiadkowych nie oznaczono
pojedynczych  przystanków,  zdecydowano  się  na  oznaczenie  Ronda  Kowcza,
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ma przystanków natomiast  najbliższe przystanki  położone
są  w  odległości  150  m  (zespół  przystanków  Bociania  i
Jutrzenki) oraz nawet 400 m od ronda (zespół przystanków
Szmaragdowa). Rondo nie pełni miejsca przesiadkowego.

wskazując  rejon,  a  nie  konkretne,  pojedyncze  przystanki.  Jest  to  adekwatne  do
stopnia ogólności dokumentu, w tym w szczególności załącznika graficznego, gdzie
odległość 150 m to niespełna 2 mm.

505 3.08.2017 [...]* 1. Całkowita rezygnacja z planowanej drogi przebiegającej
w  dnie  suchej  doliny  (zaplanowanej  w  Studium  jako
przedłużenie tzw. Trasy Zielonej).

Dzielnica
Czuby

Południowe
oraz Węglin

Południowy, w
szczególności
Rejon suchej

doliny
położonej

między
osiedlami

Górki, Widok i
Poręba

dzielnicy
Czuby

Południowe i
dzielnicą
Węglin

Południowy a
linią na 7,

ciągnący się
od ul.

Krochmalnej i
rzeki

Bystrzycy do
ulicy

Folwarcznej
wraz z

otoczeniem.

Droga klasy Z,
ESOCH, tereny

zieleni publicznej,
tereny zabudowy
wielorodzinnej,
jednorodzinnej i

usług.

_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.
Przedłużenie  „trasy  zielonej”  zarówno  w  obowiązującym  Studium,  jak  i  w
obowiązującym planie zaplanowane jest jako droga główna przyspieszona. W nowej
edycji  Studium   planowane  jest  znaczne  obniżenie  klasy  (do  klasy  Z),  natomiast
całkowita rezygnacja z tej ulicy nie jest możliwa ze względu na istniejące i planowane
tereny zabudowy w tym rejonie i prawidłową obsługę komunikacyjną dzielnicy.

2.  Przeznaczenie  całego  terenu  suchej  doliny  na  ZP  –
zieleń publiczną. + Ad.2. Uwaga uwzględniona.

Znajdujący  się  w  ESOCH  teren  suchej  doliny  jest  przeznaczony  pod  zieleń  o
charakterze publicznym.

3. Wnioskuję o zapewnienie dojazdu do nowo planowanego
przystanku  PKP –  Lublin  –  Zachód  (nie  zaznaczony  na
rysunku  Studium)  możliwie  najkrótszą  drogą  od  ul.
Granitowej, w celu zmniejszenia ingerencji w suchą dolinę.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Dojazd  do  nowo  planowanego  przystanku jest  zapewniony  od  przedłużenia  „trasy
zielonej”. Przystanek w ramach dokumentu Studium, jest przewidziany i zaznaczony
na załączniku nr 5 Komunikacja zbiorowa.

4.  Wnioskuję  o  wyznaczenie  na  rysunku  Studium  kilku
przejść pieszo – rowerowych przez tory (w poziomie torów
lub pod torami) pomiędzy suchą doliną a lasem Stary Gaj i
Pod Gajem oraz do Stasina.

_ Ad.4. Uwaga nieuwzględniona.
Uwzględnienie uwagi jest możliwe w ramach szczegółowość planu miejscowego.

5.  Wnioskuję  o  zachowanie  ul.  Węglinek  w  obecnym
przebiegu i parametrach: 2 pasy ruchu po jednym w każdą
stronę.  Wnioskuję  o  przeprowadzenie  nowego  przebiegu
jedynie w okolicy wąwozu, w pobliżu ul. Folwarcznej w celu
ominięcia wąwozu.

_ Ad.5. Uwaga nieuwzględniona.
Ulica  Węglinek  jest  nieutwardzoną  drogą  gruntową.  Dostępność  komunikacyjna
terenów budowlanych zapewniona jest przez ulicę klasy Z oznaczoną graficznie na
rysunku Studium.

6.  Objęcie  ochroną  w  postaci  Zespołu  Przyrodniczo  –
Krajobrazowego wąwozu, którym przebiega ulica Węglinek
w okolicach ulicy Folwarcznej.

+ Ad.6. Uwaga uwzględniona.

7.  Wyznaczenie  łączników  terenów  zieleni  –  w  formie
terenów  zieleni  publicznej  ZP  w  kierunku  zachodnim.
Wówczas będzie można stwierdzić realizację deklarowanej
w Studium zasady

_ Ad.7. Uwaga nieuwzględniona.
Proponowane  „łączniki”  wyznaczono  niezgodnie  z  warunkami  fizjograficznymi  na
terenach zabudowanych i  przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym planie
miejscowym. W Studium już jest  przewidziane znaczne wzmocnienie  przyrodnicze
wąwozu i jego otoczenia.
Ewentualne wycofanie się z ustalonej zabudowy w ramach mpzp – zwiazane jest z
postępowaniami odszkodowawczymi i w związku z tym nie znajduje wystarczającego
uzasadnienia.

8. Wnioskuję o zmianę lokalizacji GPZ PKP i przeniesienie
na  tereny  przemysłowe  w  kierunku  wschodnim  –  w  celu
ochrony  doliny  Bystrzycy:  ciągłości  ekologicznej,
rekreacyjnej i jakości krajobrazu.

_ Ad.8. Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga  dotyczy  terenu  zamkniętego,  znajdującego  się  we  władaniu  PKP,  gdzie
pismem  z  3  marca  2015  r.  (znak:  3.03.2015)  poinformowano  miasto  o  realizacji
budowy elektroenergetycznej podstawy trakcyjnej służącej do zasilania sieci trakcyjnej
linii kolejowej nr 7 oraz nr 68 po modernizacji.

9. Wnioskuję o zmianę przeznaczenia terenu w dnie doliny
z obecnego „usługi  w zieleni”  na ZP – zieleń publiczna z
uwagi  na  niebezpieczeństwo  takiego  zapisu,  który  grozi
zabudową  terenu,  wygrodzeniem,  a  tym  samym
przerwaniem  ciągłości  ekologicznej  i  złamaniem
deklarowanej  w  studium  zasady  integralności  i  ciągłości
struktur ekologiczno – przestrzennych.

_ Ad.9. Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym planie miejscowym teren jest przeznaczony pod usługi publiczne –
usługi oświaty. W tym wypadku Studium uwzględnia stan planistyczny.
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10.  Wnioskuję  o  oddanie  (pisownia  oryginalna)  w  części
tekstowej  Studium  –  Uwarunkowania  rozbudowanej
informacji  o  „Wąwozach  i  suchych  dolinach  Lublina”  z
rozwinięciem  informacji  o  ich  walorach  przyrodniczych  i
konieczności  ich  ochrony,  szczególnie  w  kontekście
przewietrzania miasta. Przedstawione dane są zbyt ogólne.

_ Ad.10. Uwaga nieuwzględniona.
Informacje o wąwozach i suchych dolinach Lublina są w Studium zawarte w stopniu
szczegółowości  odpowiadającej  dokumentowi  polityki  przestrzennej  miasta.  Treść
uwagi stoi w sprzeczności z faktem uzyskania pozytywnych uzgodnień i opinii przez
ustawowo uprawnione do tego organy i instytucje, w tym odpowiedzialne za ochronę
środowiska  przyrodniczego.  Odpowiednio  szczegółowe  informacje  dotyczące
środowiska przyrodniczego zawiera się  w inwentaryzacjach przyrodniczych oraz w
ekofizjografiach  podstawowych  i  szczegółowych,  jako  opracowaniach
przedplanistycznych – zarówno przy opracowaniu studium, jak i planów miejscowych.

11.  Wnioskuję  o  oddanie  (pisownia  oryginalna)  w  części
tekstowej  Studium  –  Uwarunkowania  rozdział  5.1.3.
informacji  ile  i  jakich  instytucji  kultury  funkcjonuje  w
poszczególnych dzielnicach Lublina najlepiej w odniesieniu
do liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic.

_ Ad.11. 12 i 13. Uwagi nieuwzględnione.
W uwadze nie podano w jaki sposób wnioskowane informacje miałyby się przełożyć
na sformułowanie kierunków polityki  przestrzennej  miasta.  Uwaga dotyczy strategii
rozwoju  –  dokumentu  odmiennego  od  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Zakresu Studium nie określa się w drodze uwag
mieszkańców – określony on jest w obowiązujących przepisach ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.
W związku z powyższym nie jest możliwe uwzględnienie złożonych uwag.

12.  Wnioskuję  o  oddanie  (pisownia  oryginalna)  w  części
tekstowej Studium – Uwarunkowania informacji dotyczących
instytucji  sportu  oraz  informacji  o  ogólnodostępnych
obiektach  sportowych  w  poszczególnych  dzielnicach
Lublina  najlepiej  w  odniesieniu  do  liczby  mieszkańców
poszczególnych dzielnic

_

13.  Wnioskuję  o  oddanie  (pisownia  oryginalna)  w  części
tekstowej Studium – Uwarunkowania informacji dotyczącej
rozmieszczenia  instytucji  opieki  społecznej  MOPR w  tym
świetlic  środowiskowych  w  poszczególnych  dzielnicach
Lublina  najlepiej  w  odniesieniu  do  liczby  mieszkańców
poszczególnych dzielnic.

_

14. W części tekstowej Studium – Uwarunkowania rozdział
13.1.4.  oraz  9.  Obszar  IX  –  Zachodni  -  „Węglin”  należy
rozwinąć  problem  utrudnień  lub  braku  dostępności  do
komunikacji  zbiorowej  terenów  zabudowy  mieszkaniowej
wewnątrz  niektórych  dzielnic  np.  w  dzielnicy  Czuby
Południowe i  Węglin  Południowy.  Sytuacja taka wymusza
korzystanie z transportu indywidualnego a w konsekwencji
pogłębia  utrudnienia  komunikacyjne  i  wpływa  na
pogorszenie  warunków  bezpieczeństwa  pieszych,
pogorszenie  jakości  powietrza  oraz  pogorszenie  klimatu
akustycznego.

_ Ad.14. Uwaga nieuwzględniona.
Autorka  uwagi  widząc  problem  proponuje  jego  opisanie,  natomiast  Studium
wprowadza możliwość  jego  rozwiązania  poprzez wprowadzenie  ulicy  zbiorczej  dla
poprawienia  obsługi  komunikacyjnej  Węglina  i  Czubów  Południowych.  Uwaga
sprzeczna wewnętrznie – w pkt.1 proponuje się „całkowitą rezygnację z planowanej
drogi”  a  w  pkt 14  proponuje  się  opisanie  problemów,  które  zostaną  utrwalone  i
pogłębione przez proponowane w pkt 1 rozwiązanie.
W związku z powyższym nie jest możliwe uwzględnienie złożonej uwagi.

15. Osiedle Górki to nie jest teren S.M. Czuby. + Ad.15. Uwaga uwzględniona.

16. Nieuzasadnione jest dopuszczanie nowych obiektów o
funkcji  usługowej  czy  mieszkaniowej  na  osiedlach  które
zostały  już  w  pełni  zagospodarowane  –  dalsze
dogęszczanie  osiedli  w  dzielnicy  Czuby  Południowe  i
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach
zabudowy wielorodzinnej byłoby błędem.

_ Ad.16. Uwaga nieuwzględniona.
Treść uwagi mija się z prawdą – dzielnica Czuby Południowe posiada obowiązujący
plan miejscowy, natomiast ustalenia projektu Studium w znacznej mierze wzmacniają
funkcje przyrodnicze w tym rejonie w stosunku do obowiązującego planu, szczególnie
ESOCH w dzielnicy Czuby Południowe.
Ewentualne wycofanie się z zabudowy ustalonej w ramach mpzp – związane jest z
postępowaniami  odszkodowawczymi  i  w  związku  z  tym  uwaga  nie  znajduje
wystarczającego uzasadnienia.

17. Ulice Berylowa, Onyksowa czy Kryształowa znajdują się
na terenie dzielnicy Węglin Południowy błąd polegający na
przypisywaniu tych ulic do dzielnicy Czuby Południowe jest
powtarzany przez urzędników UM Lublin i dziennikarzy. W
Studium  należy  opierać  się  na  granicach  dzielnic  i  nie

+ Ad.17. Uwaga uwzględniona.
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tworzyć  osiedla  „Nowe  Czuby”  w  dzielnicy  Węglin
południowy.

18.  Należy  dodać  tereny  sportowe  i  rekreacyjne  których
ewidentnie  brakuje  w  dzielnicy  Węglin  Południowy  oraz
tereny  obsługi  komunikacyjnej  –  komunikacja  zbiorowa
wewnątrz dzielnicy Węglin Południowy.

+ _ Ad.18. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Na  terenie  dzielnicy  Węglin  Południowy  obowiązują  ustalenia  planu  miejscowego
których w żadnym razie nie wolno traktować w sposób dowolny.
Uwaga uwzględniona w zakresie wzmocnienia ESOCH, jako terenów rekreacyjno –
wypoczynkowych mieszkańców.
Komunikacja  zbiorowa  wewnątrz  dzielnicy  to  kwestia  organizacji  ruchu,  a  nie
przedmiot dokumentu polityki przestrzennej miasta jako całości.
Z ww. powodów nie jest możliwe uwzględnienie uwagi.

19.  Zapis  bez  dopuszczenia  realizacji  nowych  odcinków
infrastruktury  komunikacyjnej,  wprowadzenie  infrastruktury
w  zapisanym  w  studium  zakresie  wyklucza  ochronę
przyrodniczą tego terenu.

_ Ad.19. Uwaga nieuwzględniona.
Powtórzenie uwagi pkt 1 -  całkowita rezygnacja z „nowych odcinków infrastruktury
komunikacyjnej” nie jest możliwa ze względu na istniejące i planowane w mpzp tereny
zabudowy w tym rejonie. Istniejącą niewydolność obecnego układu komunikacyjnego
składająca uwagę opisuje w pkt 14, jednocześnie ponownie wnosząc o jej utrwalenie i
pogłębienie.
Z ww. powodów nie jest możliwe uwzględnienie uwagi.

20.  Wnioskuję  o  dodanie  w  części  tekstowej  i  graficznej
Studium  –  Kierunki  zapisów  nakazujących  realizację  na
każdym osiedlu mieszkaniowym otwartych terenów zieleni
publicznej  z  funkcją  sport  i  rekreacja  oraz  zapisów
nakazujących realizację  w każdej  dzielnicy usług oświaty,
kultury,  pomocy  społecznej  i  administracji  –  co  najmniej
żłobek,  przedszkole,  szkoła,  dzielnicowy  dom  kultury  o
powierzchni minimum 500m2, świetlica środowiskowa, klub
seniora, biuro obsługi mieszkańców.

+ _ Ad.20. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Standardy i wskaźniki prawidłowego kształtowania przestrzeni są w Studium opisane
wielokrotnie i w różnych aspektach, natomiast zarówno podejście do tego zagadnienia
(niezrozumienie, jakiego rodzaju dokumentem jest studium – w jaki sposób tego typu
zapisy przy robieniu planów szczegółowych w odniesieniu do niewielkich fragmentów
miasta  miałyby  być  realizowane?),  jak  i  szczegółowość  proponowanych  zapisów
uniemożliwia uwzględnienie uwagi.

21.  Wnioskuję  o  dodanie  załącznika  graficznego
zawierającego docelowe rozwiązania komunikacji zbiorowej
– sieci docelowych połączeń, (jak w części uwarunkowania)
bądź  uzupełnienie  w  tym  zakresie  załącznika  05,
komunikacja  zbiorowa,  jest  to  szczególnie  istotne  w
kontekście  planowanego  istotnego  zwiększenia  ilości
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

_ Ad.21. Uwaga nieuwzględniona.
W wymienionym w uwadze zakresie są sporządzane, koordynowane i aktualizowane
wynikające z przepisów odrębnych, odpowiednie opracowania branżowe dotyczące
organizacji ruchu i pozostające w gestii Zarządu Transportu Miejskiego.
Z ww. powodów nie jest możliwe uwzględnienie uwagi.

22. załączniki graficzne części Studium – Kierunki również
powinny  uwzględniać  podział  Lublina  na  dzielnice,  wtedy
byłyby bardziej czytelne.

_ Ad.22. Uwaga nieuwzględniona.
Podział administracyjny miasta celowo został przedstawiony w części Uwarunkowań,
natomiast  wprowadzanie  dodatkowego,  nic  dla  kierunków  polityki  przestrzennej
miasta nie wnoszącego oznaczenia graficznego na mapę Kierunków zmniejszyłoby (a
nie  zwiększyło)  jej  czytelność.  W Kierunkach posłużono  się  podziałem  miasta  na
rejony urbanistyczne, jako bardziej właściwym niż podział administracyjny.

506 4.08.2017 [...]* Przeznaczenie działek wyszczególnionych we wniosku pod
zabudowę wielorodzinną z usługami komercyjnymi M2/UC.

dz. 38/8, 38/9,
37/17, 37/18,
37/19, 38/10
ul. Orkana

Tereny zabudowy
wielorodzinnej/

usługowej.
+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Uwaga uwzględniona w części dotyczącej projektu Studium.
Uwaga nieuwzględniona w części  odnoszącej  się do zmiany planu miejscowego –
uwagę przekazano projektantom zmiany planu.

507 4.08.2017 [...]* Część  północna  działek  stwarza  szansę  zrealizowania
zabudowy  jednorodzinnej  szeregowej  lub  małe  domy
mieszkalne. Uwaga dotyczy dojazdu do tego terenu przez
teren w dyspozycji właścicieli działek 9/2, 10/2 i 11/2

dz. 9/2, 10/2,
11/2 w

sąsiedztwie
ul.

Poznańskiej

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym planie miejscowym działki położone są w ESOCH oraz na terenach
M2 w części wykluczonej z zabudowy – zgodnie z planem działki nie są budowlane.
W projekcie Studium działki położone są w ESOCH – terenach chronionych przed
zabudową, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

508 4.08.2017 [...]* Jestem  przeciwny  realizacji  terenów  zielonych  na  swojej
działce nr 43/4. W przyszłości chciałbym dokonać podziału
działki  z  przeznaczeniem  na  budowę  jednorodzinną  w
drugim pasie zabudowy.

dz. 43/4 ul.
Ziołowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr  43 to niezabudowana działka rolna,  o  gruntach klasy RII,  RIIIa,  RIIIb -
chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium
działka położona jest w strefie produkcji rolnej bez prawa zabudowy. 
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ESOCH W  projekcie  Studium  część  działki  przeznaczona  jest  pod  tereny  zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności, natomiast część działki położona w ESOCH
jest z zabudowy wykluczona – zgodnie z zasadą ochrony ESOCH przed zabudową.
Ponadto  przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania
kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

508.1 4.08.2017 Jestem przeciwny wytyczeniu drogi obwodnicy w obecnym
jej planie. Uważam, że jej przebieg położony jest zbyt blisko
terenów  leśnych,  nie  pozwalając  zwierzynie  leśnej  na
swobodne poruszanie się.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta 
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne – 
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

509 4.08.2017 [...]*

[...]*

Zmiana  przeznaczenia  działek  w  całości  na  działki
budowlane  pod  zabudowę  jednorodzinną.  Ukształtowanie
terenu nie ma wpływu na przeznaczenie, bo buduje się na
bardziej  nierównym, bardziej  górzystym, bardziej  stromym
terenie.

dz. nr 9/10,
30/11

ul. Dębowa

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działki nr 9/10, 30/11 to działki rolne, o gruntach klasy RII, RIIIa, RIIIb - chronionych
ustawą  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych.  W  obowiązującym  Studium  działki
położone są w strefie produkcji rolnej bez prawa zabudowy. 
W projekcie Studium część działek jest objęta terenami zabudowy jednorodzinnej o
niskiej  intensywności  –  szczegóły  zagospodarowania  do  określenia  w  planie
miejscowym, w odrębnym postępowaniu.
Przeznaczenie nieruchomości w całości pod zabudowę nie może być uwzględnione
ponieważ części działek położone w ESOCH są z zabudowy wykluczone – zgodnie z
zasadą ochrony ESOCH przed zabudową. Ponadto przeprowadzone bilanse terenu
nie  dają  podstaw do  przekształcania  kolejnych  terenów otwartych  (a  tym bardziej
położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

509.1 28.07.2017

_

510 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  całości  mojej  działki  z  terenów
zielonych  na  działkę  budowlaną  pod  zabudowę
jednorodzinną.

dz. 3/2 ul.
Konwaliowa

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%
_ Uwaga nieuwzględniona.

Działka nr 3/2 to niezabudowana działka rolna,  o gruntach klasy RII,  RIIIa, RIIIb -
chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
W projekcie Studium działka położona jest w ESOCH i jest z zabudowy wykluczona –
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zgodnie  z  zasadą  ochrony  ESOCH  przed  zabudową.  Ponadto  przeprowadzone
bilanse terenu nie dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów otwartych (a
tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

511 4.08.2017 Przewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sławin

Po  analizie  wniosków  mieszkańców  wnioskuję  by  teren
dzielnicy Sławin Rejon 8 – Dzbenin był przewidziany i ujęty
w Studium jako tereny pod zabudowę mieszkaniową. W w/w
terenie obecnie istnieje wiele terenu już zabudowanego, jak
też  wiele  rozpoczętych,  nowych  budowli  domów
jednorodzinnych. Tereny usytuowane w rejonie Dzbenin są
dobrze  skomunikowane  a  także  posiadają  dużą  część
infrastruktury  służącej  mieszkańcom,  obecnie
zamieszkałym, a także dla zamieszkałych w przyszłości.

Obręb 8 -
Dzbenin

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,
jednorodzinnej,

jednorodzinnej o
niskiej

intensywności,
tereny zieleni
urządzonej
związanej z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa,

tereny usług,
grzebowisko ze
strefą ochronną.

+ Uwaga uwzględniona.
W stosunku do obowiązującego na tym terenie do 2003 r. planu zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego,  a  także  w  stosunku  do
obowiązującego Studium – w projekcie nowej edycji Studium znacznie powiększono
obszary przeznaczone pod zabudowę, jednocześnie mając na uwadze konieczność
zapewnienia  terenów  rekreacyjnych  dla  stworzenia  wysokich  walorów
zamieszkiwania.

512 4.08.2017 WIKANA S.A. Zgadzamy  się  z  zapisami  projektu  Studium,  które
przewidują  kształtowanie  zorganizowanych  struktur
osadniczych miasta polegających na wprowadzeniu min. na
nasz teren zabudowy śródmiejskiej.

dz. 2/70 Al.
Kraśnicka

Tereny zabudowy
wielorodzinnej. + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Działka nr 2/70 położona przy Al. Kraśnickiej przeznaczona jest pod tereny zabudowy
wielorodzinnej  –  nie  są  to  tereny  zabudowy  śródmiejskiej.  Położenie  działki  nie
kwalifikuje jej do przeznaczenia pod  zabudowę śródmiejską – i w tym zakresie uwaga
nie została uwzględniona.

513 4.08.2017 WIKANA.S.A. Zgadzamy  się  z  zapisami  projektu  Studium,  które
przewidują  wprowadzenie  min.  na  nasz  teren  zabudowy
śródmiejskiej.  Nie mniej  zwracamy się o uwzględnienie w
dalszych  pracach  nad  projektem  Studium,  a  następnie
planu  miejscowego  na  danym  obszarze  wytycznych
zawartych  w decyzji  o  ustaleniu  warunków zabudowy dla
przedmiotowego  terenu  (decyzja  175/17  znak  AB-LA-
II.6730.69.2016) głównie w zakresie nieprzekraczalnej  linii
zabudowy wyznaczonej pomiędzy budynkiem mieszkalnym
na sąsiedniej działce a budynkiem szpitala.

dz. 31 ul.
Niecała

Tereny zabudowy
śródmiejskiej,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
stanowisko

archeologiczne.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga  uwzględniona  w  zakresie  przeznaczenia  działki  pod  tereny  zabudowy
śródmiejskiej.
Uwaga  nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  usytuowania  nieprzekraczalnych  linii
zabudowy,  jako  dotycząca  odrębnego  postępowania.  Uwagę  w  tym  zakresie
przekazano projektantom planu miejscowego.

514 2.08.2017 WIKANA.S.A. Zgadzamy się z zapisami projektu Studium które przewidują
kształtowanie zorganizowanych struktur osadniczych miasta
polegających na wprowadzeniu na nasze tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Zwracamy się z
prośbą,  by  w  dalszych  pracach  nad  projektem  planu
miejscowego na danym obszarze funkcją podstawową była

Działki
zlokalizowane
w obszarze ul.
Rodakiewicza

Ks.Zalewskiego
,  Żeglarskiej i
Zemborzyckiej

Tereny zabudowy
wielorodzinnej,
wielorodzinnej/

usługowej, zieleń
o charakterze
publicznym.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie przeznaczenia terenu.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie planu miejscowego, jako dotycząca odrębnego
postępowania. Na przedmiotowym terenie obowiązuje plan miejscowy i nie są podjęte
prace nad jego zmianą.
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funkcja  mieszkaniowa  z  funkcją  usługową  jako
uzupełniającą.

515 2.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  rolnej  na  budowlaną
usługowo – przemysłową.

dz. 271/1
Świdniczek

ESOCH, zieleń
urządzona z

rekreacyjnymi i
wypoczynkowymi

potrzebami
mieszkańców (w

tym ogrody
działkowe)

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna  łąkowa ŁIII  oraz o gruntach  klasy RIIIb  chronionych
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym planie miejscowym
(uchwała  Rady  Miasta  Lublin  nr  628/XXIX/2005  z  17.03.2005 r.  ogłoszona  w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 23.05.2005r. Dz. Urz. Woj. Lub. Nr
99, poz.1923) działka przeznaczona jest pod R1 – tereny upraw polowych bez prawa
zabudowy.  Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania
kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

516 1.09.2017 [...]* Zawarcie  w  studium  i  miejscowym  planie  zapisów  o
dopuszczalności  realizacji  zabudowy  mieszkalnej
jednorodzinnej na terenach, na których położona jest moja
działka,  o  drugie  wyłożenie  studium,  o  uwzględnienie
powyższych zarzutów.

dz. 25
Czechów II

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr 25 to niezabudowana działka rolna, o gruntach klasy RIIIa - chronionych
ustawą  o  ochronie  gruntów rolnych  i  leśnych.  W obowiązującym  Studium  działka
położona jest w strefie produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.
W projekcie Studium działka położona jest w ESOCH i jest z zabudowy wykluczona –
zgodnie  z  zasadą  ochrony  ESOCH  przed  zabudową.  Ponadto  przeprowadzone
bilanse terenu nie dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów otwartych (a
tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

517 2.08.2017 [...]* Przekształcenie  działki  nr  676  na działkę budowlaną pod
budynki mieszkalne.

dz. 676 w
pobliżu ul.

Orzechowej i
Torowej

Tereny usług
sportu i rekreacji _ Uwaga nieuwzględniona.

W obowiązującym planie miejscowym (Uchwała Rady Miasta Lublin nr 1641/LIII/2002
z  29.08.200 r.  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego
24.10.2002 r.  Nr  124,  poz.2670)  działka  położona  jest  w  obszarze  SR2  –  tereny
sportowo  –  rekreacyjne,  a  przekształcenie  jej  na  teren  pod  budownictwo
mieszkaniowe  nie  ma  uzasadnienia  szczególnie  w  świetle  przeprowadzonych
bilansów terenu, nie dających żadnych podstaw do przekształcania kolejnych terenów
pod zabudowę mieszkaniową.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

517.1 2.08.2017 [...]* _
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planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
nowych obszarów
 pod zabudowę stałoby w rażącej sprzeczności z ustawą, z tego względu uwaga nie
może zostać uwzględniona.

518 2.08.2017 [...]* Nie  zgadzamy  się  na  przekształcenie  działek  na  tereny
zielone.  Jest  to  ziemia,  którą  można  wykorzystać  na
budowę  domów  jednorodzinnych  lub  na  zabudowę
szeregową.

dz. 27/8, 29/3
ul. Dębowa

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
tereny zabudowy
jednorodzinnej.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka  nr  29/3  w  południowej  części  jest  przeznaczona  pod  zabudowę
jednorodzinną. Pozostała część działek leży w ESOCH – terenach chronionych przed
zabudową.  Są  to  niezabudowane  działki  rolne  o  gruntach  klasy  RII,  RIIIa,  RIIIb
chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przeprowadzone bilanse
terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych  terenów  otwartych  (a  tym
bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

519 2.08.2017 [...]* Akceptacja  projektu  Studium.  Przewidywane  w  Studium
rozwiązania są zgodne z moimi oczekiwaniami.

działki przy ul.
Nałęczowskiej

–
zlokalizowano
po własności

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.
Uwzględnienie uwagi nie wymaga wprowadzenia żadnych zmian w projekcie.

520 3.08.2017 [...]* Działka  przy  granicy  administracyjnej  gminy  Lublin  z
dostępem  do  drogi  gminnej  gminy  Głusk.  Zmiana
przeznaczenia  działki  z  rolnej  na  budowlaną  pod
budownictwo jednorodzinne.

dz. 734 w
Głusku

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna  o  gruntach  klas  RII,  RIIIa  chronionych  ustawą  o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium działka położona w
strefie produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu
nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych  terenów  otwartych  na  tereny
budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
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uwaga
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wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

521 3.08.2017 [...]* Przekształcenie działki rolnej na tereny budowlane. dz. 730 w
Głusku

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna  o  gruntach  klas  RII,  RIIIa  chronionych  ustawą  o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium działka położona w
strefie produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu
nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych  terenów  otwartych  na  tereny
budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

522 4.08.2017 Polski Związek
Działkowców

Rodzinny Ogród
Działkowy „Róża”

Zachowanie  ogrodu  działkowego  w  dotychczasowych
granicach.

dz. 279, 280,
5/4, 160 ul.

Paśnikowskie
go

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe)

+ Uwaga uwzględniona.
Projekt Studium adaptuje ustalenia obowiązującego planu miejscowego.

523 2.08.2017 [...]* Przekształcenie na działkę budowlaną bez usług. dz. 42 ul.
Hajdowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

Zgodnie  z  projektem  Studium na  działce  może  być  możliwa  realizacja  zabudowy
usługowej, zabudowy jednorodzinnej z usługami lub zabudowy jednorodzinnej.

524 2.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działek  z  terenów  zabudowy
jednorodzinnej  na  tereny  zabudowy  wielorodzinnej/
usługowej.

dz. 93/13,
93/14 ul.
Główna

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
_ Uwaga nieuwzględniona.

Wprowadzanie  w  głębi  istniejących  i  projektowanych  terenów  zabudowy
jednorodzinnej  nieuzasadnionej  urbanistycznie  enklawy  terenów  zabudowy
wielorodzinnej stanowiłoby pogorszenie warunków i obniżenie jakości zamieszkiwania
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, wpłynęło by również negatywnie na wartość
sąsiednich nieruchomości – z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

525 2.08.2017 [...]* W  obowiązującym  planie  miejscowym  działka  oznaczona
jest  jako  teren  upraw  polowych  z  możliwością  realizacji
nowej  zabudowy  w  wyznaczonej  strefie.  W  związku  z
powyższym  wnoszę  o  zmianę  przeznaczenia  w/w  działki
pod  budownictwo  jednorodzinne,  niezależnie  od
ukształtowania  terenu  i  innych  niedogodności,  które  to
urząd  wskazuje  jako  przeciwwskazanie  do  zabudowy
działki.

dz. 7 ul.
Mgielna

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%
_ Uwaga nieuwzględniona.

Działka nr 7 to niezabudowana działka rolna bez dojazdu, o gruntach klasy  RIIIa,
RIIIb - chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym
planie miejscowym działka położona jest na terenie R3 – terenach upraw polowych z
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze
(gruntowe) z możliwością realizacji nowej zabudowy w wyznaczonej w rysunku planu
strefie zabudowy kubaturowej. Działka leży poza strefą zabudowy zatem zgodnie z
planem nie jest to działka budowlana. Działka położona jest w dolinie rzeki, w ESOCH
– terenie chronionym przed zabudową.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym

525.1 2.08.2017 [...]* _
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planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

526 2.08.2017 [...]*

[...]*

[...]*

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z terenów zieleni  i  rekreacji
na teren zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

dz. 16 ul.
Janowska i

Lipska

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

_ Uwagi nieuwzględnione.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII  chronionych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego LZM były to
tereny VIIIA22RP – rolne bez prawa zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu nie
dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

526.1 1.08.2017

_
526.2 1.08.2017

_
526.3 1.08.2017

_

527 28.07.2017 [...]*

[...]*

Zmiana przeznaczenia działek na zabudowę jednorodzinną. dz. 20/1, 21/1,
21/3 ul.

Zelwerowicza
i Dereckiego

ESOCH, tereny
usług sportu i

rekreacji
_ Uwaga nieuwzględniona.

Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych
terenów na tereny pod budownictwo jednorodzinne.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

527.1 2.08.2017

_
527.2 2.08.2017 [...]* _
527.3 28.07.2017 [...]* _

528 2.08.2017 [...]* W  projekcie  Studium  działka  została  przeznaczona  jako
zieleń o charakterze publicznym a w obowiązującym planie
działka jest oznaczona jako R3 – teren upraw polowych z
możliwością  realizacji  nowej  zabudowy  w  wyznaczonej
strefie.  Wnioskuję  o  zmianę  projektu  studium  działki  na
teren zabudowy jednorodzinnej.

dz. 6 ul.
Mgielna

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%,
dolina rzeczna

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr 6 to niezabudowana działka rolna bez dojazdu, o gruntach klasy  RIIIa,
RIIIb - chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym
planie miejscowym działka położona jest na terenie R3 – terenach upraw polowych z
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze
(gruntowe) z możliwością realizacji nowej zabudowy w wyznaczonej w rysunku planu
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strefie zabudowy kubaturowej. Działka leży poza strefą zabudowy zatem zgodnie z
planem nie jest to działka budowlana. Działka położona jest w dolinie rzeki, w ESOCH
– terenie chronionym przed zabudową.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W  takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

529 2.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenów  rolnych  na
budowlane, zabudowę zagrodową/ jednorodzinną.

dz. 131/5 ul.
Ptasia

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona

+ Uwaga uwzględniona.

530 2.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  z  rolnej  na  teren  zabudowy
zagrodowej/ jednorodzinnej.

dz. 13/3 Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka  nr  13/3  –  niezabudowana,  bez  dojazdu  i  dostępu  do  sieci  infrastruktury
technicznej  działka  rolnej  o  gruntach  klasy  RII  –  chronionych  ustawą  o  ochronie
gruntów  rolnych  i  leśnych.  Działka  leży  w  głębi  terenów  otwartych  i  nie  spełnia
żadnych warunków koniecznych do przekształcenia jej w działkę budowlaną. Z tego
względu uwaga nie mogła zostać uwzględniona.

531 2.08.2017 Square Investment
Sp. z o.o.

Ustalenie dla terenu działki nr 2/80 oraz działki sąsiedniej
przeznaczenia terenu: usługi nauki z towarzyszącą funkcją
mieszkalnictwa wielorodzinnego. Na przedmiotowym terenie
formowany  będzie  interdyscyplinarny  Campus
Uniwersytecki. Obok obiektów naukowo – dydaktycznych w
skład Campusu będą wchodzić obiekty zakwaterowania dla
studentów  (domy  studenckie)  oraz  budynki  mieszkalne
wielorodzinne  dla  kadry  uniwersyteckiej.  Pozbawienie
możliwości  budowy  budynków  mieszkalnych  byłoby
nieuzasadnionym  ograniczeniem  dla  swobodnego
kształtowania  ośrodka  akademickiego  o  współczesnych
walorach kompleksowości.

dz. 2/80 ul.
Pagi

Tereny usług
nauki + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Uwaga uwzględniona
w  zakresie  możliwości  lokalizowania  funkcji  mieszkaniowej  jako  ograniczoną  do
funkcji  związanych  z  nauką  –  domy  akademickie,  hotele  asystenckie  itp.  Uwaga
nieuwzględniona  w  części  dotyczącej  zmiany  przeznaczenia  na  tereny  zabudowy
wielorodzinnej.

532 2.08.2017 [...]* Zmiana  kwalifikacji  działki  nr  132  na  tereny  zabudowy
zagrodowej/ jednorodzinnej.

dz. 132 ul.
Krężnicka

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.

533 4.08.2017 [...]* Nie  zgadzam  się  z  projektem  zmian  naruszających  i
kosztem granic naszej nieruchomości. Wnoszę też uwagę:
numeracja  domów  na  planach/  projektach  jest  błędnie
używana – dotyczy to nr- 21a.

dz. 11 ul.
Północna

Tereny zabudowy
wielorodzinnej/

usługowej,
granica ESOCH

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie Studium – w pozostałym zakresie uwaga została
przekazana do zakwalifikowania jako wniosek o zmianę planu.
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534 4.08.2017 Zarząd Rodzinnego
Ogrodu

Działkowego
„Podzamcze”

1. Treść zapisów rozdz. IV Obszary problemowe str.  146,
151  wyróżnik  dot.  Lokalizacji  ogrodów  stoi  w  rażącej
sprzeczności  z  I  art.5c  1,  art.6.1,  art.7.1  ustawy  o
samorządzie gminnym z dn. 8.03.1990 (Dz.U. z 2001 r. Poz.
142, 1591 z późn. zm.).

dz. 4 Al. Unii
Lubelskiej

Zieleń urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa
(w tym ogrody

działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Art.  5c.  1.  ustawy  o  samorządzie  gminnym  brzmi:  „Gmina  sprzyja  solidarności
międzypokoleniowej  oraz  tworzy  warunki  do  pobudzania  aktywności  obywatelskiej
osób starszych w społeczności lokalnej.” Art. 6. 1. „Do zakresu działania gminy należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów.” Art.7.1. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną  i
cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i  przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażenia  i  utrzymania  gminnego  magazynu
przeciwpowodziowego:
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
16)  polityki  prorodzinnej,  w  tym  zapewnienia  kobietom  w  ciąży  opieki  socjalnej,
medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania  i  rozwoju  jednostek  pomocniczych  i  wdrażania  programów  pobudzania
aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i  działalności  na rzecz organizacji  pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 poz.239);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”
W żadnym z tych artykułów nie ma mowy o ROD, nie należą też one do inwestycji
celu publicznego w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami  (Dz.U.2016.2147-j.t.).  Zapis  o  wskazaniu  ogrodów  działkowych
położonych  w  centrum  miasta,  w  obszarach  najcenniejszych  przyrodniczo  oraz  o
kluczowym  znaczeniu  dla  jakości  i  warunków  zdrowotnych  zamieszkiwania  –  do
renowacji (rekultywacji) w kierunku ogólnodostępnej zieleni urządzonej jest zgodny z
zasadami Nowego Urbanizmu, w tym Urban gardeningu i kształtowania przestrzeni
nowoczesnych miast. Ponadto potrzebę rewaloryzacji  terenów ROD oraz zgodę na
ich częściowe udostępnienie wyrazili sami działkowcy – w uwagach do projektu mpzp
ESOCH część III – Podzamcze.

2.  Idea  ROD  zakłada  ich  tworzenie  w  bliskości  miejsc
zamieszkania  użytkowników  –  mieszkańców  budynków
wielorodzinnych  a  nie  na  odległych  terenach  (skądinąd
rozważanych  jako  tereny  budowlane  dla  deweloperów  i

_ Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie ma odniesienia ani do stanu faktycznego ani do obowiązujących przepisów
prawa.
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drogi dojazdowe do obwodnicy), bez możliwości dojazdu dla
osób nie posiadających własnego samochodu.

3. ROD Podzamcze oraz 3 inne ogrody znajdujące się w
centrum:  Młynarz,  Robotnik,  Nasza  Zdobycz  użytkuje
obecnie  ok.  1000  osób  –  tę  liczbę  należy  powiększyć  o
członków ich rodzin i przyjaciół. Jaki teren zieleni publicznej
w  centrum  może  się  poszczycić  liczbą  kilku  tysięcy
użytkowników?

+ Uwaga uwzględniona.
Projekt Studium nie przewiduje likwidacji terenów zieleni w  miejsce ROD.

4.  Miastu  nie  brakuje  terenów  zieleni  publicznej,
ogólnodostępnej  (parki:  saski,  ludowy,  bronowicki,  zalew
itp.).  jest  także  możliwość  tworzenia  nowych  na
nieużytkach.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Treść uwagi  jest  nieprawdziwa – szczególnie  wobec  założonej  w Studium zasady
kształtowania  przestrzeni  w  kierunku  poprawy  warunków  i  podnoszenia  jakości
zamieszkiwania mieszkańców miasta.

5. Art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13
grudnia 2013 (Dz.U. nr 2014 poz.40). Uchwała Rady Miasta
nr  675/XXVII/2017.  Ogród  „Podzamcze”  oraz  pozostałe
wymienione wcześniej ogrody mają status ogrodów stałych,
więc  jakakolwiek  korekta  ich  lokalizacji  stałaby  w
sprzeczności z art.76 ustawy o ROD.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych brzmi: „1.
Właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji,  o której mowa w art.75 ust.1 (o
likwidacji) jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy rodzinny ogród działkowy
spełnia przynajmniej jeden z warunków:
1. funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2)  rodzinny  ogród  działkowy  funkcjonuje  na  nieruchomości  co  najmniej  30  lat,  a
nabycie  własności  nieruchomości  przez  Skarb  Państwa  nastąpiło  w  związku  z
zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w
momencie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa;
3)  rodzinny  ogród  działkowy  funkcjonuje  na  nieruchomości  co  najmniej  30  lat,  a
nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło
w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;
4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną
lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r.  o pracowniczych
ogrodach działkowych lub  na  podstawie  art.11  ust.3  lub art.33  tej  ustawy stał  się
ogrodem stałym.
2.  W przypadku rodzinnego ogrodu  działkowego spełniającego  jeden z  warunków
wskazanych  w  ust.1,  stowarzyszenie  ogrodowe  prowadzące  ten  rodzinny  ogród
działkowy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nabywa prawo użytkowania – w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny  –
nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy. Stwierdzenie nabycia
prawa następuje w drodze decyzji.”  W związku z  powyższym treść uwagi  nie  ma
uzasadnienia.
Natomiast Zarząd ROD „Podzamcze”  działa niezgodnie z Art.13 ustawy cyt.:
„1. Na terenie działki nie może znajdować się:
1)  altana  działkowa  niespełniająca  wymagań  określonych  w  art.2  pkt  9a  (altana
działkowa  –  wolno  stojący  budynek  rekreacyjno  –  wypoczynkowy  lub  inny  obiekt
budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie
działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5m przy dachach
stromych i 4m przy dachach płaskich);
2)  obiekt  gospodarczy  o  powierzchni  zabudowy  przekraczającej  35  m2 oraz  o
wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
2.  W  przypadku  powzięcia  informacji,  że  na  terenie  działki  wybudowano,
nadbudowano  lub  rozbudowano  altanę  działkową  lub  inny  obiekt  z  naruszeniem
przepisów  prawa,  stowarzyszenie  ogrodowe  zgłasza  naruszenie  do  właściwego
organu administracji publicznej.
3.  Naruszenie  stwierdzone  przez  właściwy  organ  administracji  publicznej  stanowi
podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust.3.”
Ponadto zgodnie z orzeczeniem NSA IIOSK 1875/12 „nie należy wyciągać z art.29
ust.1  pkt 4  Prawa  budowlanego  wniosku,  że  każdy  obiekt,  który  powstanie  na
terenach  ROD,  posiadający  wymagane  tym  przepisem  wymiary,  stanowi  altankę.
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Kwalifikacji obiektu zwanego altaną należy dokonywać po analizie formy, funkcji oraz
gabarytów  budowli,  mając  przy  tym  na  uwadze  definicję  przyjętą  w  języku
codziennym,  przy  uwzględnieniu  wykładni  systemowej.  W  konsekwencji  należy
przyjąć, że każdy obiekt realizowany na terenie ogrodu działkowego i nie zwolniony
ustawą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, podlega wszelkim rygorom
przewidzianym w prawie budowlanym, łącznie z możliwością wydania przez organ
nadzoru budowlanego orzeczenia o rozbiórce.” Według stanowiska Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego: ”za altanę uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej
konstrukcji i ażurowych ścianach, nie związane trwale z gruntem, przeznaczone do
wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem.”
Na terenie ROD „Podzamcze” znajdują się liczne samowole budowlane.

6.  Prezydent  i  Rada  Miasta  opowiedziała  się  za
pozostawieniem ogrodów w ich dotychczasowej lokalizacji
podejmując uchwałę nr 675/XXVII/2017.

+ Uwaga uwzględniona.
Zgodnie  z  Art.3  pkt  1  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  r.  o  rodzinnych  ogrodach
działkowych (Dz.U.2014.40) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb
społeczeństwa  należy  do  podstawowych  celów rodzinnych  ogrodów działkowych  i
dokładnie  w  ten  sposób  ujęto  to  w  Studium  cyt.:  „zieleń  urządzona  związana  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe).”

534.1 4.08.2017 [...]* 1. Treść zapisów rozdz. IV Obszary problemowe str.  146,
151  wyróżnik  dot.  Lokalizacji  ogrodów  stoi  w  rażącej
sprzeczności  z  I  art.5c  1,  art.6.1,  art.7.1  ustawy  o
samorządzie gminnym z dn. 8.03.1990 (Dz.U. z 2001 r. Poz.
142, 1591 z późn. zm.).

dz. 4 Al. Unii
Lubelskiej

Zieleń urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa
(w tym ogrody

działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Art.  5c.  1.  ustawy  o  samorządzie  gminnym  brzmi:  „Gmina  sprzyja  solidarności
międzypokoleniowej  oraz  tworzy  warunki  do  pobudzania  aktywności  obywatelskiej
osób starszych w społeczności lokalnej.” Art. 6. 1. „Do zakresu działania gminy należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów.” Art.7.1. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych,  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną  i
cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i  przeciwpowodziowej,  w  tym  wyposażenia  i  utrzymania  gminnego  magazynu
przeciwpowodziowego:
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
16)  polityki  prorodzinnej,  w  tym  zapewnienia  kobietom  w  ciąży  opieki  socjalnej,
medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania  i  rozwoju  jednostek  pomocniczych  i  wdrażania  programów  pobudzania
aktywności obywatelskiej;
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18) promocji gminy;
19) współpracy i  działalności  na rzecz organizacji  pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016 poz.239);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”
W żadnym z tych artykułów nie ma mowy o ROD, nie należą też one do inwestycji
celu publicznego w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami  (Dz.U.2016.2147-j.t.).  Zapis  o  wskazaniu  ogrodów  działkowych
położonych  w  centrum  miasta,  w  obszarach  najcenniejszych  przyrodniczo  oraz  o
kluczowym  znaczeniu  dla  jakości  i  warunków  zdrowotnych  zamieszkiwania  –  do
renowacji (rekultywacji) w kierunku ogólnodostępnej zieleni urządzonej jest zgodny z
zasadami Nowego Urbanizmu, w tym Urban gardeningu i kształtowania przestrzeni
nowoczesnych miast. Ponadto potrzebę rewaloryzacji  terenów ROD oraz zgodę na
ich częściowe udostępnienie wyrazili sami działkowcy – w uwagach do projektu mpzp
ESOCH część III – Podzamcze.

2.  Idea  ROD  zakłada  ich  tworzenie  w  bliskości  miejsc
zamieszkania  użytkowników  –  mieszkańców  budynków
wielorodzinnych  a  nie  na  odległych  terenach  (skądinąd
rozważanych  jako  tereny  budowlane  dla  deweloperów  i
drogi dojazdowe do obwodnicy), bez możliwości dojazdu dla
osób nie posiadających własnego samochodu.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga nie ma odniesienia ani do stanu faktycznego ani do obowiązujących przepisów
prawa.

3. ROD Podzamcze oraz 3 inne ogrody znajdujące się w
centrum:  Młynarz,  Robotnik,  Nasza  Zdobycz  użytkuje
obecnie  ok.  1000  osób  –  tę  liczbę  należy  powiększyć  o
członków ich rodzin i przyjaciół. Jaki teren zieleni publicznej
w  centrum  może  się  poszczycić  liczbą  kilku  tysięcy
użytkowników?

+ Uwaga uwzględniona.
Projekt Studium nie przewiduje likwidacji terenów zieleni w  miejsce ROD.

4.  Miastu  nie  brakuje  terenów  zieleni  publicznej,
ogólnodostępnej  (parki:  saski,  ludowy,  bronowicki,  zalew
itp.).  jest  także  możliwość  tworzenia  nowych  na
nieużytkach.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Treść uwagi  jest  nieprawdziwa – szczególnie  wobec  założonej  w Studium zasady
kształtowania  przestrzeni  w  kierunku  poprawy  warunków  i  podnoszenia  jakości
zamieszkiwania mieszkańców miasta.

5. Art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13
grudnia 2013 (Dz.U. nr 2014 poz.40). Uchwała Rady Miasta
nr  675/XXVII/2017.  Ogród  „Podzamcze”  oraz  pozostałe
wymienione wcześniej ogrody mają status ogrodów stałych,
więc  jakakolwiek  korekta  ich  lokalizacji  stałaby  w
sprzeczności z art.76 ustawy o ROD.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych brzmi: „1.
Właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji,  o której mowa w art.75 ust.1 (o
likwidacji) jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy rodzinny ogród działkowy
spełnia przynajmniej jeden z warunków:
1. funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2)  rodzinny  ogród  działkowy  funkcjonuje  na  nieruchomości  co  najmniej  30  lat,  a
nabycie  własności  nieruchomości  przez  Skarb  Państwa  nastąpiło  w  związku  z
zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w
momencie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa;
3)  rodzinny  ogród  działkowy  funkcjonuje  na  nieruchomości  co  najmniej  30  lat,  a
nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło
w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;
4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną
lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r.  o pracowniczych
ogrodach działkowych lub  na  podstawie  art.11  ust.3  lub art.33  tej  ustawy stał  się
ogrodem stałym.
2.  W przypadku rodzinnego ogrodu  działkowego spełniającego  jeden z  warunków
wskazanych  w  ust.1,  stowarzyszenie  ogrodowe  prowadzące  ten  rodzinny  ogród
działkowy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nabywa prawo użytkowania – w
rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny  –
nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy. Stwierdzenie nabycia
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prawa następuje w drodze decyzji.”  W związku z  powyższym treść uwagi  nie  ma
uzasadnienia.
Natomiast Zarząd ROD „Podzamcze”  działa niezgodnie z Art.13 ustawy cyt.:
„1. Na terenie działki nie może znajdować się:
1)  altana  działkowa  niespełniająca  wymagań  określonych  w  art.2  pkt  9a  (altana
działkowa  –  wolno  stojący  budynek  rekreacyjno  –  wypoczynkowy  lub  inny  obiekt
budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie
działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5m przy dachach
stromych i 4m przy dachach płaskich);
2)  obiekt  gospodarczy  o  powierzchni  zabudowy  przekraczającej  35  m2 oraz  o
wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
2.  W  przypadku  powzięcia  informacji,  że  na  terenie  działki  wybudowano,
nadbudowano  lub  rozbudowano  altanę  działkową  lub  inny  obiekt  z  naruszeniem
przepisów  prawa,  stowarzyszenie  ogrodowe  zgłasza  naruszenie  do  właściwego
organu administracji publicznej.
3.  Naruszenie  stwierdzone  przez  właściwy  organ  administracji  publicznej  stanowi
podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust.3.”
Ponadto zgodnie z orzeczeniem NSA IIOSK 1875/12 „nie należy wyciągać z art.29
ust.1  pkt 4  Prawa  budowlanego  wniosku,  że  każdy  obiekt,  który  powstanie  na
terenach  ROD,  posiadający  wymagane  tym  przepisem  wymiary,  stanowi  altankę.
Kwalifikacji obiektu zwanego altaną należy dokonywać po analizie formy, funkcji oraz
gabarytów  budowli,  mając  przy  tym  na  uwadze  definicję  przyjętą  w  języku
codziennym,  przy  uwzględnieniu  wykładni  systemowej.  W  konsekwencji  należy
przyjąć, że każdy obiekt realizowany na terenie ogrodu działkowego i nie zwolniony
ustawą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, podlega wszelkim rygorom
przewidzianym w prawie budowlanym, łącznie z możliwością wydania przez organ
nadzoru budowlanego orzeczenia o rozbiórce.” Według stanowiska Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego: ”za altanę uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiej
konstrukcji i ażurowych ścianach, nie związane trwale z gruntem, przeznaczone do
wypoczynku oraz osłony przed słońcem i deszczem.”
Na terenie ROD „Podzamcze” znajdują się liczne samowole budowlane.

6.  Prezydent  i  Rada  Miasta  opowiedziała  się  za
pozostawieniem ogrodów w ich dotychczasowej lokalizacji
podejmując uchwałę nr 675/XXVII/2017.

+ Uwaga uwzględniona.
Zgodnie  z  Art.3  pkt  1  ustawy  z  dnia  13  grudnia  2013  r.  o  rodzinnych  ogrodach
działkowych (Dz.U.2014.40)  zaspokajanie wypoczynkowych i  rekreacyjnych  potrzeb
społeczeństwa  należy  do  podstawowych  celów  rodzinnych  ogrodów działkowych  i
dokładnie  w  ten  sposób  ujęto  to  w  Studium  cyt.:  „zieleń  urządzona  związana  z
wypoczynkowymi  i  rekreacyjnymi  potrzebami  społeczeństwa  (w  tym  ogrody
działkowe).”

535 1.08.2017 Urząd Gminy
Konopnica

W  części  graficznej  projektu  studium  „kierunki  rozwoju”:
załącznik  nr  4  –  wrysowano  drogę  oznaczoną  literą  G
(droga  główna),  przebiegającą  częściowo  przez
miejscowości  Stasin  i  Zemborzyce  Podleśne,  gmina
Konopnica,  w  obszarze  położonym  poza  granicą
administracyjną  miasta  Lublin,  nie  objętym  Uchwałą  Nr
1076/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010
r. W przedmiotowym terenie gmina Konopnica posiada plan
zagospodarowania przestrzennego, jak i Studium. Żaden z
dokumentów nie  przewiduje  realizacji  nowej  drogi  w  tym
obszarze.  Ewentualna  budowa  drogi  spowodowałaby
szereg  uciążliwości  dla  mieszkańców:  hałas,
zanieczyszczenia,  zniszczenie  istniejącej  komunikacji,
utrudnienie lub uniemożliwienie rolnikom dojazdu do pól  i
prowadzenia  działalności  rolniczej,  zniszczenie  waloru
wypoczynkowo – rekreacyjnego Starego Gaju, a także flory
i fauny tego lasu.

Ulica klasy
G łącząca

węzeł Felin
z węzłem
Węglin.

Ulica klasy G
łącząca węzeł
Felin z węzłem

Węglin.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Ulica klasy G uzupełniająca układ komunikacyjny południowej części miasta jest ujęta
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego w Kierunkach
kształtowania  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej  Lubelskiego  Obszaru
Metropolitalnego. Studium musi być z tym dokumentem (jako nadrzędnym) zgodne –
z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.
Gmina  Konopnica  (zawiadomiona  zgodnie  z  ustawą  pismem  znak  PL-PF-
I.6720.3.2014  odebranym  26.08.2016  podpis  –  Monika  Kowalska)  zaopiniowała
pozytywnie projekt  Studium na etapie uzgodnień i  opinii  na podstawie art.25 ust.2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 j.t.).  Podobnie – Plan Województwa Lubelskiego był przedstawiany
władzom gminy Konopnica do zaopiniowania na etapie uzgodnień i opinii.
Zgodnie z art.  26 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  (Dz.U.2016.778) organ, z
którym  uzgodniono  projekt  studium  lub  projekt  planu  miejscowego  ponosi  koszty
zmian tych projektów, spowodowane późniejszą zmiana stanowiska.
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536 3.08.2017 [...]* Przekształcenie działek na tereny budowlane. dz. 269, 240
ul.

Mełgiewska

Droga
ekspresowa
(obwodnica),

tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na części działek wyznaczono obszar
przeznaczony pod zabudowę. Pozostała część działek to niezabudowane tereny rolne
o gruntach klasy RIIIa, RIIIB chronione ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Przeprowadzone  bilanse  terenu  oraz  analizy  ekonomiczne  nie  dają  podstaw  do
przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny pod budownictwo jednorodzinne.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

537 3.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  rolnej  pod  zabudowę
mieszkaniową.

dz. 236 ul.
Mełgiewska

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie  z  obowiązującym  planem  miejscowym  (Uchwała  Rady  Miasta  Lublin  nr
628/XXIX/2005 z 17 marca 2005 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego 23 maja 2005 r. nr 99, poz.1923) działka położona jest w obszarze R1 –
terenach upraw polowych bez prawa zabudowy. W obowiązującym Studium działka
leży w strefie produkcji  rolnej  bez prawa nowej zabudowy. Jest  to niezabudowana
działka  rolna o glebach wysokich klas RIIIa,  RIIIb  chronionych ustawą o  ochronie
gruntów  rolnych  i  leśnych.  Wobec  przeprowadzonych  bilansów  terenu  i  analiz
ekonomicznych  nie  ma  podstaw do  przekształcania  kolejnych  terenów rolnych  na
tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

538 31.07.2017 [...]* Działki  położone  w  sąsiedztwie  obrębu  przemysłowo  –
budowlanego. Przekształcenie działek na budowlane.

dz. 361/2,
364/2, 362

działki rolne w
Głusku

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym Studium działki  leżą w strefie produkcji  rolnej  bez prawa nowej
zabudowy. Są to niezabudowana działki rolne bez dojazdu. Wobec przeprowadzonych
bilansów terenu i analiz ekonomicznych nie ma podstaw do przekształcania kolejnych
terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
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przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

539 31.07.2017 [...]* Działki  położone  przy  drodze  gminnej  Dominów  gmina
Głusk. W pasie drogowym wszystkie media.

dz. 451, 449,
450 ul.

Graniczna

ESOCH, sucha
dolina,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym Studium działki  leżą w strefie produkcji  rolnej  bez prawa nowej
zabudowy.  Są  to  niezabudowana  działki  rolne  położone  przy  nieutwardzonej,
nieurządzonej  drodze  szer.  ok.  3m..  Wobec  przeprowadzonych  bilansów terenu  i
analiz ekonomicznych nie ma podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych
na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

540 31.07.2017 [...]* Działka  położona  przy  drodze  gminnej  ul.  Graniczna
Dominów  gmina  Głusk.  W  pasie  drogowym  wszystkie
media.

dz. 452 w
Głusku

ESOCH, sucha
dolina,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym Studium działki  leżą w strefie produkcji  rolnej  bez prawa nowej
zabudowy. Wobec przeprowadzonych bilansów terenu i analiz ekonomicznych nie ma
podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

541 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działek  na  tereny  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

dz. 4/19, 4/20
ul. Jana
Pawła II

Tereny usług w
zieleni, ESOCH,

tereny o
spadkach

powyżej 15%.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym planie miejscowym uchwalonym uchwałą Nr 1688/ LV/ 2002 Rady
Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002 r. działka położona jest na terenie usług
publicznych przewidzianych pod realizację obiektów oświaty, oraz na terenie zieleni
publicznej  ZP.  Działki  leżą  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zrealizowanego  osiedla
mieszkaniowego  –  ze  względu  na  dobro  mieszkańców  dogęszczanie  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej kosztem terenów przeznaczonych pod usługi publiczne,
a tym bardziej  pod zieleń -  nie  powinno mieć miejsca,  bowiem przyczynia  się  do
pogarszania  warunków zamieszkiwania,  a  celem polityki  przestrzennej  miasta  jest
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podnoszenie (a nie obniżanie) standardów zamieszkiwania. 

542 3.08.2017 [...]* Zawarcie  w  studium  i  planie  miejscowym  zapisów  o
dopuszczalności  realizacji  zabudowy  mieszkalnej
jednorodzinnej na terenach, na których jest położona moja
działka.

dz. 28 ul.
Dereckiego

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,
ESOCH, sucha

dolina.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Zachodnia  część  działki  jest  przeznaczona  pod  zabudowę  jednorodzinną.  Uwaga
nieuwzględniona w części wschodniej działki, która jest położona w ESOCH.

543 3.08.2017 [...]* Zawarcie  w  studium  i  planie  miejscowym  zapisów  o
dopuszczalności  realizacji  zabudowy  mieszkalnej
jednorodzinnej na terenach, na których położona jest moja
działka.

dz. 23/8 ul.
Dereckiego

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna,  bez  dojazdu,  o  gruntach  klasy  RIIIa  chronionych
ustawą  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych.  W  Planie  zagospodarowania
przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (gdzie  przewidywano  600tys.
Mieszkańców) położona w terenach rolnych bez prawa zabudowy. W obowiązującym
Studium działka położona jest w strefie produkcji rolnej bez prawa nowej zabudowy.
Działka położona jest  w ESOCH – w terenie chronionym przed zabudową. Z tego
względu  oraz  ze  względu  na  przeprowadzone  bilanse  i  analizy  ekonomiczne  nie
powinna być przekształcona na działkę budowlaną.

544 1.08.2017 [...]* Działki te chcę wykorzystać pod zabudowę. dz. 112/2,
112/3, 112/5
ul. Biskupie

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Działki  nr  112/2,  112/3  są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.  Natomiast
działka nr 112/5 to położona wgłębi terenów otwartych, niezabudowana działka rolna
o gruntach wysokich klas RIIIa, RIIIb, chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. W obowiązującym planie miejscowym jest to teren R1 – rolny bez prawa
nowej zabudowy, w obowiązującym Studium działka leży w strefie produkcji rolnej bez
prawa  nowej  zabudowy.  Wobec  przeprowadzonych  bilansów  terenu  i  analiz
ekonomicznych  nie  ma  podstaw do  przekształcania  kolejnych  terenów rolnych  na
tereny budowlane.  Zgodnie z Art.1 ust.4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym planowanie i  lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na
obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

545 1.08.2017 [...]* Zmiana terenów rolnych na budowlane. dz. 233, 234
ul. Biskupie

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działki  nr  233,  234 to  położone wgłębi  terenów otwartych,  niezabudowane działki
rolne o gruntach wysokich klas RIIIa chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. W obowiązującym planie miejscowym jest  to teren R1 – rolny bez prawa
nowej zabudowy, w obowiązującym Studium działka leży w strefie produkcji rolnej bez
prawa  nowej  zabudowy.  Wobec  przeprowadzonych  bilansów  terenu  i  analiz
ekonomicznych  nie  ma  podstaw do  przekształcania  kolejnych  terenów rolnych  na
tereny budowlane.  Zgodnie z Art.1 ust.4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym planowanie i  lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na
obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
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wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

546 2.08.2017 [...]* Przekształcenie działek rolnych na handlowo – usługowe. dz. 31, 81 ul.
Zadębie

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowane działki rolne klasy RIIIa, RIIIb, wysoki poziom wód gruntowych. W
obowiązującym planie tereny rolne  bez prawa nowej  zabudowy,  w obowiązującym
Studium  strefa  produkcji  rolnej  bez  prawa  nowej  zabudowy.  Działki  położone  w
ESOCH – brak podstaw do przekształcenia działek na tereny budowlane.

547 28.07.2017 [...]* Przekształcenie działki pod jakąkolwiek zabudowę. dz. 22/1 ul.
Naftowa

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wobec przeprowadzonych bilansów terenu i analiz ekonomicznych nie ma podstaw
do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.  Zgodnie z Art.1
ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  planowanie  i
lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

548 3.08.2017 [...]* Wnioskuję  o  zawarcie  w  studium  i  miejscowym  planie
zapisów o dopuszczalności realizacji zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej na terenach, na których położona jest moja
działka.

dz. 10/4 w
pobliżu ul.

Poligonowej

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.

549 31.07.2017 [...]* Przeznaczenie  działki  pod  aktywność  gospodarczą  lub
usługi komercyjne.

dz. 4 ul.
Turystyczna

Tereny zabudowy
jednorodzinnej z
usługami, tereny

obsługi
komunikacji, ulica

główna
przyspieszona,

ESOCH

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga uwzględniona w południowej części działki.
Uwaga  nieuwzględniona  w  północnej  części  działki  obejmującej  dolinę  rzeczną  i
ESOCH.

550 4.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki  w dostosowaniu do ustaleń
obowiązującego planu miejscowego.

dz. 2/5, 9/1 ul.
Północna i

Szeligowskie-
go

Granica ESOCH + Uwaga uwzględniona.

551 2.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  zgodnie  z  zapisami
obowiązującego  Studium  w  całości  pod  zabudowę
mieszkaniową  wielorodzinną  z  drobnymi  usługami
nieuciążliwymi w parterach a od strony północnej na funkcję
usługowo – mieszkaniową.

dz. 4/6 ul.
Mackiewicza i

Związkowa

Zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny usługowe,
tereny zabudowy
wielorodzinnej/
jednorodzinnej

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Powiększono tereny zabudowy wielorodzinnej/ jednorodzinnej w południowej części
działki.
Uwaga nieuwzględniona w części  dotyczącej  całkowitej  likwidacji  terenów zieleni  –
ponieważ  pełnią  one  rolę  ochronną  dla  terenów  mieszkaniowych  od  terenów
aktywności  gospodarczej   (produkcyjno – usługowych).  Uwaga nieuwzględniona w
części  dotyczącej  zmiany przeznaczenia  terenów U/SR1 (usługowych/  sportowo  –
rekreacyjnych) na tereny mieszkaniowe – ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
terenów aktywności gospodarczej (produkcyjno – usługowych), możliwość wywołania
konfliktów  społecznych  i  powstania  substandardowej  zabudowy  mieszkaniowej  o

Nr dokumentu Mdok: 152632/12/2017 618



Lp
Data

wpływu
uwagi

Nazwisko i imię 
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagę [...]*

Treść uwagi

Oznaczenie
nierucho-

mości,
której
uwaga

dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla
nieruchomości
której dotyczy

uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta
w sprawie

rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Lublin

załącznik do uchwały
Nr ..............

z dn. .......... 2017 r Uwagi

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

uwaga
uwzględ

niona

uwaga
nieuwzględ

niona

niskich  walorach  zamieszkiwania.  Obowiązujące  Studium  nie  wyznacza  terenów
zabudowy  wielorodzinnej,  a  przedmiotowa  działka  leży  w  obszarze  objętym
obowiązującym planem miejscowym.

552 29.07.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  z  terenu  zieleni  z
pojedynczymi obiektami usługowymi na tereny usług.

dz. 14/25,
14/26 ul.

Sikorskiego

Tereny zieleni z
pojedynczymi

obiektami
usługowymi,
dolina rzeki

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka  położona  jest  w  dolinie  rzeki  Czechówki,  w  obszarze  chronionym  przed
urbanizacją. Zwiększanie intensywności istniejącej zabudowy na takich obszarach nie
ma żadnego uzasadnienia.

553 3.07.2017 [...]* Działki powinny być objęte Strefą dopuszczalnej lokalizacji
zabudowy wysokiej oraz rejonem dopuszczalnej zabudowy
wysokościowej.

dz. 216/13,
216/14,

216/18 ul.
Kameralna

Tereny zabudowy
wielorodzinnej/

usługowej
_ Uwaga nieuwzględniona.

Treść uwagi stoi w sprzeczności z wynikami obliczeń i analiz wykonanych na etapie
sporządzania  Studium  widokowego  dla  miasta  Lublin,  stanowiącego  opracowanie
przedplanistyczne, mające posłużyć do prawidłowego wyznaczenia stref wysokości w
nowej edycji Studium.

554 17.07.2017 [...]*

[...]*

1. Teren, przedmiot niniejszej uwagi powinien być objęty w
zasadniczej  części  terenami  zabudowy  wielorodzinnej/
usługowej  oraz  w  mniejszej  części  terenami  zieleni  z
pojedynczymi obiektami usługowymi.

teren przy  Al.
Tysiąclecia,

ul. Działkowej 

Tereny usługowe,
tereny obiektów

handlowych
wielkopowierzchn

iowych (Tarasy
Zamkowe),

tereny zieleni z
pojedynczymi

obiektami
usługowymi,

ESOCH

_ Ad.1. i 2. Uwagi nieuwzględnione.
Uwagi  dotyczą  obszaru  położonego  w  ESOCH,  w  ważnym  węźle  ekologicznym
miasta, jak również objętego ochroną konserwatorską – obowiązują tu ograniczenia w
zagospodarowaniu  dotyczące  zarówno  wysokości,  gabarytów,  intensywności  jak  i
funkcji  zabudowy.  W ESOCH podstawową funkcją jest  funkcja przyrodnicza,  a nie
inwestycyjna. Błędne decyzje przestrzenne należy w miarę możliwości niwelować, w
żadnym razie nie kontynuować.  Propozycja „kontynuacji”  Tarasów Zamkowych jest
oparta na błędnych założeniach.
W  odniesieniu  do  zmiany  przeznaczenia  terenu  Tarasów  Zamkowych  wraz  z
otoczeniem  należy  podkreślić,  że  zarówno  stan  istniejący,  jak  i  ustalenia
obowiązującego  planu  miejscowego  przeczą  treści  zawartej  w  uwadze.  Przyjęcie
uwagi w tym zakresie mogłoby skutkować powstaniem roszczeń odszkodowawczych,
z tego względu uwaga nie została uwzględniona.

554.1 4.08.2017 2.  Teren,  przedmiot  niniejszej  uwagi  powinien  być
zakwalifikowany jako teren zieleni z pojedynczymi obiektami
usługowymi.
Składałem  uwagi,  które  wydają  się  być  sprzeczne  z
niniejszą uwagą.  Pozornie.  Jeżeli  są Tarasy Zamkowe,  to
powinna być i ich kontynuacja poprawiająca widok na Stare
Miasto od  wschodu.  Wydłubywać z  gruntu  jedno i  drugie
będą nasi następcy.

_

555 4.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  zgodnie  z  zapisami
obowiązującego  Studium  w  całości  pod  zabudowę
mieszkaniową  wielorodzinną  z  drobnymi  usługami
nieuciążliwymi w parterach a od strony północnej na funkcję
usługowo – mieszkaniową.

dz. 4/6 ul.
Mackiewicza i

Związkowa

Zieleń o
charakterze
publicznym,

tereny usługowe,
tereny zabudowy
wielorodzinnej/
jednorodzinnej

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Powiększono tereny zabudowy wielorodzinnej/ jednorodzinnej w południowej części
działki.
Uwaga nieuwzględniona w części  dotyczącej  całkowitej  likwidacji  terenów zieleni  –
ponieważ  pełnią  one  rolę  ochronną  dla  terenów  mieszkaniowych  od  terenów
aktywności  gospodarczej   (produkcyjno – usługowych).  Uwaga nieuwzględniona w
części  dotyczącej  zmiany przeznaczenia  terenów U/SR1 (usługowych/  sportowo  –
rekreacyjnych) na tereny mieszkaniowe – ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
terenów aktywności gospodarczej (produkcyjno – usługowych), możliwość wywołania
konfliktów  społecznych  i  powstania  substandardowej  zabudowy  mieszkaniowej  o
niskich  walorach  zamieszkiwania.  Obowiązujące  Studium  nie  wyznacza  terenów
zabudowy  wielorodzinnej,  a  przedmiotowa  działka  leży  w  obszarze  objętym
obowiązującym planem miejscowym.

556 18.07.2017 CASTORAMA
POLSKA spółka z

o.o.
Warszawa

Zmiana oznaczenia obszaru obejmującego Nieruchomość i
jej  bezpośrednie  sąsiedztwo  z  „tereny  zieleni  z
pojedynczymi  obiektami  usługowymi”  na  „tereny  usług  w
zieleni”  z  dopuszczeniem  realizacji  towarzyszącej/
uzupełniającej  zabudowy  mieszkaniowej  –  wielorodzinnej
oraz  wprowadzenie  zmian  do  innych  rysunków  Studium,
skorygowanie załącznika nr  14 „Centralny obszar  miasta”
polegające  na  włączeniu  do  tego  obszaru  pasa „terenów
usługowych”  (kompleksu  handlowo  – usługowego „Tarasy
Zamkowe”),  postulowanych  „terenów  usług  w  zieleni”
położonych  po  południowej  stronie  ul.  Działkowej/  Al.
Tysiąclecia oraz „terenów usługowych” (obejmujących tzw.
Młyn Krauzego).
Uzupełnienie  tekstu  rozdz.  1.1.  w  podrozdziale  8.  „Rejon

dz. 1/1, 1/3,
2/4, 5/1, 6/2,
13/3, 14/3,
15/3, 16/4,
17/3, 18/2,
18/4, 19/2,
21/3, 23/4,
23/11, 24/5,
24/9, 33/16,
33/17, 33/18,
33/21, 33/23,
33/24, 33/25,
34/18, 34/24,
34/25, 34/26,
34/27, 36/1,
36/2, 36/3,

Tereny zieleni z
pojedynczymi

obiektami
usługowymi.

_ Uwaga nieuwzględniona.
Uwaga  dotyczy  obszaru  położonego  na  najbardziej  wrażliwym  na  przekształcenia
przedpolu  widokowym Starego Miasta,  w głównym węźle  ekologicznym ESOCH –
obszar  ponadto  objęty  jest  ochroną  konserwatorską.  Powstanie  „Tarasów
Zamkowych”  wynikające  z  nieszczelności  systemu  prawnego  w żadnym  razie  nie
może być pretekstem do zabudowania sąsiednich terenów w tak intensywny sposób,
uzupełniony dodatkowo funkcją zabudowy wielorodzinnej. Uwaga (oprócz względów
ekonomicznych dla właściciela nieruchomości) nie ma żadnego przestrzennego, ani
merytorycznego uzasadnienia.
(co potwierdza treść uwagi poniżej)
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VIII - Centralny” w następujący sposób:
k)  „tereny  usług  w  zieleni”  po  południowej  stronie  ul.
Działkowej.

36/6, 36/8,
36/14 Al.

Tysiąclecia

557 2.08.2017 [...]* Wnioskuję o objęcie terenu położonego na południe od Alei
Tysiąclecia  ścisłą  ochroną  przed  nową  zabudową,  z
wyłącznym dopuszczeniem utrzymania i adaptacji budynku
Młyna  Krauzego.  Jego  lokalizacja  nad  Bystrzycą  ma
racjonalne  uzasadnienie  jako  jedyny  w  obrębie  Lublina
obiekt historyczny, funkcjonalnie związany z rzeką, do dziś
zachowany w stanie nadającym się do zagospodarowania
na nową funkcję.
Powód  ochrony  wskazanego  terenu  przed  zabudową,
postępującą  za  błędnie  zlokalizowanymi  Tarasami
Zamkowymi, należy przyjąć za wielce uzasadniony z uwagi
na  jego  położenie  u  zbiegu  dwóch  dolin  rzecznych  –
Bystrzycy i  Czechówki, w miejscu historycznie wolnym od
zabudowy,  posiadającym  kulturowe,  historyczne  i
przyrodnicze uwarunkowania z potencjałem rekreacyjnym o
wyjątkowej wartości.
Wyniesione  ponad  ten  obszar  Stare  Miasto  i  Wzgórze
Zamkowe  z  ich  historyczną,  niezwykle  cenną  zabudową,
obligują  do  zachowania  przedpola,  eksponującego
ponadczasowe  wartości  urbanistyczno  –  architektoniczne
serca miasta.
Widok  na  historyczną  panoramę  Lublina  z  kierunku
wschodniego i  z  Alei  Tysiąclecia  nie  może zakłócić  nowa
zabudowa kubaturowa. Jest to widok na wieloelementową,
przez wieki narastającą strukturę Starego Miasta z Katedrą,
Klasztorem oo. Dominikanów, charakterystycznymi wieżami
i  dawną  mieszczańską  zabudową,  jak  też  na  Wzgórze
Zamkowe  ze  średniowiecznym  donżonem  i  renesansową
Kaplicą  Zamkową  zdobioną  bizantyjskimi  freskami.  Ta
panorama  jest  historycznym  i  kulturowym  dziedzictwem
Lublina o nieocenionej wartości. Dlatego konieczne są takie
decyzje  planistyczne,  które  zapewnią  historycznej
zabudowie wzgórz przedpole w formie potrzebnego miastu i
jego mieszkańcom centralnego parku miejskiego z zielenią
o  charakterze  łąkowym  i  Stawem  Królewskim,
ukształtowanego  dla  krajobrazowej  podbudowy  dla  tej
zabudowy, w godny sposób eksponującego sylwetę Starego
Miasta i Wzgórza Zamkowego.
Postępująca  presja  kontynuacji  zabudowy  wywołanej
Tarasami  Zamkowymi  nie  może  pozbawić  nas,
mieszkańców  Lublina,  dostępu  do  terenów  otwartych,
parkowych,  rekreacyjnych,  z  zasilanymi  Bystrzycą  i
Czechówką rozlewiskami otwartych wód, oraz widokiem na
historyczny  Lublin.  Nie  może  również  ograniczyć  tak
potrzebnego  miastu  naturalnego  przewietrzania  wzdłuż
Bystrzycy, ze spływem powietrza w stronę dolin Czechówki i
Bystrzycy.
Wprowadzenie ochrony nigdy dotąd nie zabudowywanego,
jakże ważnego ekologicznie obszaru, będzie kształtować w
mieszkańcach  Lublina  poczucie  tożsamości  miejsca  i
wzmacniać je poprzez świadome i odpowiedzialne działania
Gospodarzy  Miasta,  zmierzające  do  pełnej  rewitalizacji
cennych obszarów, poprzedzonej ich ochroną.

Teren na
południe od

Al.
Tysiąclecia, w

obszarze
ograniczonym

ul. Unii
Lubelskiej

oraz dolinami
rzek

Czechówki i
Bystrzycy

Tereny zieleni z
pojedynczymi

obiektami
usługowymi,

zieleń urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe)

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga bardzo słuszna, dobrze uzasadniona merytorycznie nie może jednak być w
pełni uwzględniona (choć powinna), ze względu na zapadłe już decyzje przestrzenne.
W  obowiązującym  od  roku  2000  Studium  jest  to  obszar  rozwoju  funkcji
centrotwórczych (centrum miasta), dla przedmiotowego obszaru jest też sporządzany
plan miejscowy, nad którym prace są dość zaawansowane (projekt był wykładany do
wglądu  publicznego,  jest  ponownie  uzgadniany)  i  w  którym  pewne  decyzje
przestrzenne już zostały usankcjonowane.
Uwaga została uwzględniona w zakresie dostrzeżenia potrzeby ochrony wskazanych
w  uwadze  wartości  i  potrzeby  ich  ochrony  –  m.in.  z  tego  powodu  zamierzenia
inwestycyjne  występujące  na  przedmiotowym  terenie  plan  miejscowy  ma
uporządkować i w odpowiedni sposób wyhamować.
Pełne  uwzględnienie  uwagi  mogłoby  skutkować  efektem  odwrotnym  od
zamierzonego, mogłoby uniemożliwić uchwalenie planu miejscowego dla tego terenu
(który  zawsze  jest  rozwiązaniem  kompromisowym),  a  w  efekcie  doprowadzić  do
zabudowania  przedmiotowego  terenu  w  drodze  decyzji  o  warunkach  zabudowy,
decyzji  administracyjnych,  które  nie  kierują  się  w  zasadzie  żadnymi  zasadami
prawidłowego  kształtowania  przestrzeni  a,  jak  pokazuje  praktyka,  nie  muszą  być
nawet zgodne z polityką przestrzenną miasta zapisaną w Studium. Z tego powodu
uwaga nie została w pełni uwzgledniona.
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Zagwarantowanie  w  nowym  Studium  ochrony  przed
zabudową  obszaru,  o  którą  upominam  się  we  wniosku,
stanowić  będzie  urzeczywistnienie  szacunku  dla
zachowanych  wartości  historycznych,  kulturowych  i
krajobrazowych  Lublina  oraz  spełni  rolę  jakże  ważną  dla
przewietrzania miasta.

558 4.08.2017 [...]* 1.  Konieczne  jest  dla  przestrzeni  Lublina  „odtworzenie”
pamięci  Wielkiego  Stawu  Królewskiego.  Niekoniecznie  w
postaci  jednego  dużego  zbiornika  wody.  Podtrzymaniem
tradycji  tego terenu,  opartego o dolinę Bystrzycy –  może
być  utworzenie  „parku  wodnego”  z  różnymi  sposobami  i
formami  wykorzystania  elementu  wody  w  krajobrazie
miasta.  Mottem  dla  tych  działań  mogłaby  być  sentencja
Thomas’a  Morus’a  „tradycja  to  nie  jest  przechowywanie
popiołów – to przekazywanie ognia” (cytowana wielokrotnie
– też przez św. Jana XXIII).
Dolina  Wielkiego  Stawu  (niegdyś  Królewskiego).  Teren
kilkakrotnie większy od obszaru Starego Miasta,  położony
prawie w sercu miasta. Pod piękną skarpą Starego Miasta.
Jeden z najlepszych punktów widokowych na staromiejska
panoramę.  Z  racji  historycznych,  kulturowych  i
krajobrazowych teren ten predysponowany jest do tego, by
stać  się  głównym  (obok  Placu  Litewskiego)  zielonym
salonem Lublina. 
W krajobrazie miasta pojawił się już w XIV w. i trwał jako
gospodarczy,  obronny  i rekreacyjny  element
zagospodarowania miasta do połowy XVII w. Miał wtedy ok
100  ha  powierzchni.  Wskutek  różnych  losów  dziejowych
(wojny,  upadek gospodarczy) stopniowo ulegał degradacji.
W XIX w. były tu już przeważnie łąki i  pastwiska. Jednak
największym „grzechem” przestrzennym było założenie pod
koniec  XX  w.  ogrodów  działkowych.  Stanowią  one
przestrzeń zamkniętą, niedostępną dla mieszkańców miasta
(poza użytkownikami ogródków). Bardzo zróżnicowany jest
charakter  zagospodarowania  tych  „działek”  -  od  prawie
domków  jednorodzinnych  po  substandardowe  altanki  i
budki, „klecone” z byle jakich materiałów, grodzenia terenu,
niewystarczające oświetlenie (a  często jego brak)  oraz w
wielu  miejscach  zaniedbanie  i ogólny  bałagan.  Jest  to
powodem zarówno degradacji  przestrzennej  tego obszaru
jak  i przyczyną  wywoływania  konfliktów  społecznych
(przebywający  „dzicy”  lokatorzy,  zakłócanie  porządku
publicznego  wywołujące  skargi  okolicznych  mieszkańców
na uciążliwości takiego sąsiedztwa).
Zaproponowanie  w  tym  rejonie  otwartych  terenów
urządzonej zieleni miejskiej – jako parku o głównej funkcji
parku wodnego nawet z pozostawieniem sektora kilkunastu
wzorcowo  urządzonych  i  użytkowanych  ogrodów
działkowych (np. z miejscem do pikników miejskich) – może
stworzyć nową jakość przestrzeni historycznej  i  utwierdzić
tożsamość  tego  obszaru  w  świadomości  mieszkańców
Lublina i gości przyjezdnych.

Uwagi
dotyczą
różnych

terenów na
obszarze

opracowania
Studium

Ustalenia
Studium + _ Ad.1. Uwaga częściowo nieuwzględniona.

Studium  przewiduje  tworzenie  w  dolinach  rzek  zbiorników  małej  retencji  oraz
zagospodarowanie dolin pod tereny zieleni urządzonej związanej z wypoczynkowymi i
rekreacyjnymi potrzebami społeczeństwa, natomiast odtworzenia Stawu Królewskiego
nie nakazuje.

2.  Czy  urbaniści  –  projektanci  układu  funkcjonalno  –
przestrzennego  miasta  uważają  za  konieczną  tak
drastyczną przebudowę ciągu Al. Racławickich z wycięciem

+ _ Ad.2. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Powiązania drogowe nie są kształtowane w sposób dowolny, muszą spełniać wymogi
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t.) - drogi
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dużej ilości drzew – posadzonych kilka lat temu (co nie jest
bez znaczenia dla jakości powietrza w tej części miasta)?
Dlaczego na rysunku Studium ul. Sowińskiego wrysowana
jest jako droga klasy G?  W wielu publicznych dyskusjach,
również w trakcie wyłożenia Studium padały zapewnienia,
że  ulica  ta  nie  jest  przewidziana  do  rozbudowy  –  czyli
poszerzenia  pasów  drogowych.  Jest  to  potwierdzenie
konsensusu, jakim zakończyły się negocjacje Władz Miasta
z  jego  mieszkańcami  w  dyskusji  na  temat  proponowanej
radykalnej  i  drastycznej  przebudowy  układu
komunikacyjnego  ulic:  Aleje  Racławickie  –  Lipowa  -
Głęboka – Sowińskiego. W trakcie dyskusji pojawił się głos,
że  w  wielu  przypadkach  (w  innych  miastach  –  bez
powołania się na konkretny przykład) przebudowy układów
komunikacyjnych w istniejącej tkance miejskiej polegają na
zmniejszaniu  szerokości  ulic  co  wymusza  ograniczenie
prędkości  przejazdów  a  tym  samym  rozważniejsze
i płynniejsze potoki ruchu.
Jeszcze w 1968 r. niemiecki matematyk Dietrich Braess z
Uniwersytetu  Ruhry  w  Bochum  wyliczył,  że  zwiększenie
przepustowości  sieci  dróg  wcale  nie  zwiększa  jej
wydajności, a wręcz ją ogranicza. W praktyce oznacza to,
że dodatkowy pas ruchu dodany do zatłoczonej drogi tylko
pogarsza sytuację i zwiększa korki.  Sformułowane jest to w
Prawie Lewisa-Mogridge’a:
Wbrew  pozorom  poszerzanie  dróg  nie  prowadzi  do
zwiększenia przepustowości. Zgodnie z nim ruch na takiej
ulicy, do której dodamy nowe pasy, powiększa się tak, aby
maksymalnie wypełnić nową zwiększoną przepustowość. W
związku  z  tym  poprawa  trwa  najdłużej  kilka  miesięcy,  a
czasami  nawet  tylko  kilka  tygodni.  Co  więcej,  to  prawo
sprawdza  się  także  w  drugą  stronę.  Zaobserwowano,  że
zwężenie ulicy – z trzech pasów do dwóch – powoduje, że
po  tej  węższej  przez  godzinę  przejeżdża  więcej  aut.
Okazuje się,  że mniej  pasów oznacza mniejszą prędkość
samochodów.  Ale  to  skutkuje  tym,  że  auto  nie  musi
zachowywać tak dużych odległości od pojazdów z przodu.
Wszyscy  jadą  wolniej,  ale  na  ulicy  mieści  się  więcej
pojazdów. Ruch jest płynniejszy. 

klasy S pozwiązuje się z drogami klas nie niższych niż GP, GP – z G, G z Z itd.
Ponadto,  zgodnie  z  dyspozycją  ustawową  organem  właściwym  do  uzgadniania
projektów planistycznych jest zarządca drogi – proponowane w uwadze rozwiązanie
nie uzyskałoby stosownych uzgodnień ani na etapie studium, ani (tym bardziej) na
etapie planów miejscowych, z tego względu uwaga nie została uwzględniona.
Ustalenie klasy G dla np. Alei Racławickich i Sowińskiego obowiązywało już w Planie
zagospodarowania  przestrzennego  Lubelskiego  Zespołu  Miejskiego  (ulice  główne
obszarowe i ulice główne tranzytowe) jest też ujęte w obowiązującym Studium.
Zgodnie  z  §7  ust.2  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej
ustalenie  klasy ulicy nie  oznacza automatycznie  konieczności  jej  poszerzania  – w
uzasadnionych  przypadkach  (np.  istniejącym  zagospodarowaniem,  wpływem
istniejącego wartościowego zadrzewienia, podstawowymi uwarunkowaniami ochrony
środowiska itd.),  po przeprowadzeniu stosownej analizy – szerokości ulic w liniach
rozgraniczających mogą zostać zmniejszone. Z tego względu uwagę zakwalifikowano
jako częściowo uwzględnioną.

3. Uwaga dotycząca oznaczenia na rysunku studium ulic ze
szpalerowymi  nasadzeniami  drzew.  Nie  analizowałam
szczegółowo  wrysowania  istniejących  takich  ulic  ale
zauważyłam, że nie wszystkie są oznaczone.
W miejskim  krajobrazie  Lublina  –  zwłaszcza  na  terenach
zainwestowanych do  XX w.  –  szpalerowe  nasadzenia  są
elementem  pozytywnie  zauważanym  przez  przyjezdnych
(„mieszkacie  jak  w  parku”).  Wartościowe  przykłady  z
dzielnicy  Wieniawa  i  zachodnie  Śródmieście  to  n.p.  ul.
Weteranów z  charakterystycznymi  klonami  kulistymi  z  lat
20./30.  XX  w.,  ul.  Sowińskiego,  Al.  Racławickie,  ul.
Radziszewskiego, ul. M. S. Curie, ul. Szarych Szeregów – i
wiele innych.
Lubelska  zieleń  przyuliczna  też  jest  jednym  z
charakterystycznych  elementów  urbanistycznych
budujących  swoistą  tożsamość  miasta  i  warto  ją
utrzymywać i kontynuować.

+ _ Ad.3. Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Na rysunku Studium nie wskazano wszystkich alei, a jedynie główne aleje miejskie i
aleje z najcenniejszym drzewostanem. W Studium zauważono potrzebę ochrony tego
elementu krajobrazu miasta i wskazano do uwzględnienia w planach miejscowych.
Składająca uwagę nie wskazała o jakie aleje należy jej zdaniem uzupełnić rysunek (ul.
Weteranów jest wskazana jako aleja), z tego powodu uwaga nie mogła zostać w pełni
uwzględniona.
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559 13.07.2017 Rada Kultury
Przestrzeni

RKP  negatywnie  ocenia  proces  konsultacji  społecznych
Studium i wnosi o jego powtórzenie.
1.  Poza ustawowym składaniem wniosków nie odbyło się
żadne wydarzenie partycypacyjne w ramach przygotowań
projektu Studium.
2.  Nie  zaplanowano  żadnych  działań  mających  na  celu
przybliżenie  tego  dokumentu  szerokim  kręgom
mieszkańców.
3. Zaplanowane zostało  jedno spotkanie w formie debaty
publicznej 14 czerwca 2017, godz. 16:00 – czyli po południu
przed Bożym Ciałem i długim weekendem, jest absurdalna
praktyka.
4. Czas na składanie uwag przewidziano w wakacje.
5.  Informacje  o  zaplanowanych  spotkaniach  z  Radami
Dzielnic  zostały  upublicznione  jedynie  dzięki  interwencji
samych Rad Dzielnic.
6.  Nie zaproponowano żadnych wydarzeń przybliżających
dokument mieszkańcom i pomagający w jego zrozumieniu i
konsultacji.
7. Nie przygotowano żadnych materiałów pomocniczych dla
mieszkańców wyjaśniających  sens  dokumentu,  założenia,
cele, a także skutki przestrzenne i finansowe.
8.  Przez  7  lat  odrzucane  były  propozycje  eksperckich
rozmów o dokumencie i  jego elementach podczas gdy w
innych  miastach  standardem  jest  prowadzenie  takich
rozmów z udziałem szerokiego grona ekspertów.
9. Samo znalezienie dokumentu na stronie BIP UM Lublin
stanowi  trudność  a  treść  dokumentu  rozproszona  jest  w
kilkudziesięciu  różnych  plikach  i  mapach,  co  sprawia,  że
zapoznanie się z nimi jest skrajnie niewygodne.
10.  Taki  sposób  konsultacji  uniemożliwia  rzetelną  i
przejrzystą debatę w sprawach i obszarach konfliktowych.
11.Przy tak ułożonym procesie konsultacji Studium staje się
grą  interesów  prywatnych,  większość  wniosków  dotyczy
indywidualnych  działek  i  potrzeb  inwestorów,  nie
zastosowano  natomiast  narzędzi  generowania  założeń
dobra wspólnego.
W  związku  z  powyższym  wnioskujemy  o  powtórzenie
konsultacji.

Konsultacje
społeczne

Procedura toku
formalno –
prawnego

określona w
art.11 ustawy z
dnia 27 marca

2003 r. o
planowaniu i

zagospodarowani
u przestrzennym

_ Uwaga nieuwzględniona.
Szeroki odzew społeczny który miał miejsce w czasie konsultacji i w czasie składania
uwag  przeczy  stwierdzeniom  zawartym  w  piśmie  RKP.  Ponadto  członkowie  RKP
(oczywiście  ci  o  odpowiednim  przygotowaniu  i  doświadczeniu  zawodowym)
uczestniczyli  w  całym  procesie  przygotowywania  projektu  Studium  od  etapu
sporządzania uwarunkowań począwszy.
Projekt Studium stanowi wielowarstwowy i wielowątkowy obraz polityki przestrzennej
Miasta,  który  zawiera  ustalenia  wynikające  z  Koncepcji  Przestrzennego
Zagospodarowania  Kraju,  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa
Lubelskiego (2015),  Strategii  Rozwoju Województwa Lubelskiego, Strategii  Rozwoju
Lublina,  Studium  urbanizacji  Lubelskiego  Obszaru  Metropolitarnego  i  in.
Wprowadzono ustalenia dotąd „rozproszone” w szeregu różnych dokumentach takich
jak  np.  Studium wartości  widokowych  miasta  Lublin,  Studium  komunikacyjne  oraz
koncepcja  organizacji  ruchu,  Koncepcja  rewaloryzacji  dolin  rzecznych,  Koncepcja
programu rewitalizacji  Doliny Bystrzycy,   Program małej  retencji  w obszarze miasta
Lublina obejmujący dolinę rzeki Czerniejówki, Plan działania ochrony przed powodzią,
Program ochrony powietrza dla miasta Lublin,  Plan zaopatrzenia w ciepło,  energię
elektryczną, paliwa gazowe i wiele innych.  
Projekt  był  analizowany  i  opiniowany  przez  Miejską  Komisję  Urbanistyczno  –
Architektoniczną  na  6  posiedzeniach.  MKUA jest  ustawowym  doradczym  organem
Prezydenta  -  art.  8  Ustawy  o  pizp  "składającym  się  z  osób  o  wykształceniu  i
przygotowaniu  fachowym,  związanym  bezpośrednio  z  teorią  i  praktyką  planowania
przestrzennego". Wypracowany na 6 posiedzeniach MKUA dokument poddano dalszej
procedurze  uzgodnieniom i opiniowania.  Niezależnie  od  prac  eksperckiego zespołu
MKUA, ekspertem włączonym do prac w zakresie bieżącego konsultowania Studium,
jest pan prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell z Politechniki Warszawskiej.  
Proces uzgodnień został zakończony w maju (ostatnia oczekiwana, pozytywna opinia
wpłynęła  18  maja  2017 r.).  Niezwłocznie  tj.  w  dniu  22  maja  2017  r.  ukazało  się
stosowne ogłoszenie prasowe oraz obwieszczenie na elektronicznej tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium w dniach od 7 czerwca do 12 lipca z możliwością składania uwag do
dnia 4 sierpnia 2017 r. 
Mając  na  uwadze  wagę  opracowywanego  dokumentu  w  czasie  wyłożenia
zorganizowano dyskusje publiczną  oraz  6  dodatkowych spotkań z radami dzielnic
oraz mieszkańcami w których uczestniczyli zainteresowani Radni Miejscy. Ponadto na
samym początku wyłożenia, również w dniu 7 czerwca br. zorganizowano konferencję
prasową poświęconą zagadnieniom  projektu Studium.   
Na  podstawie  przeprowadzonych  spotkań  (organizowanych  zawsze  w  godzinach
popołudniowych i trwających nawet po 5 godzin) najwięcej pytań dotyczyło przyszłości
i  zagospodarowania  terenów  dawnego  poligonu  wojskowego  w  rej.  Górek
Czechowskich oraz rozbudowy układu komunikacyjnego miasta Lublin. W przypadku
zagospodarowania  Górek  Czechowskich  odbyło  się  ponadto  w  grudniu  2016  r.
spotkanie  konsultacyjne  zorganizowane  na  wniosek  Rady  Dzielnicy  Czechów
Południowy, z udziałem ekspertów w tym przyrodników na którym również poruszano
założenia procedowanego dokumentu nowego Studium miasta. 
Łącznie  szacujemy  iż  w  wyłożeniu  projektu  Studium  wzięło  udział  ponad  1000
zainteresowanych mieszkańców oraz przedstawicieli różnych instytucji czy firm. Ilość
dodatkowych spotkań, które zostały przeprowadzone z zespołem projektowym (łącznie
pracownicy Wydziału Planowania przepracowali ponad 500  nadgodzin) jak również
ilość  biorących  udział  w  wyłożeniu  projektu  przeczy  złej  organizacji  i  jakości
prezentacji  dokumentu Studium mieszkańcom. 
Zawarta  w  piśmie  ocena  terminu  na  składanie  uwag  (wakacje)  jest  niesłuszna,
ponieważ uwagi składano przez cały okres wyłożenia tj. od dnia 7 czerwca br., a sam
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okres wyłożenia został wydłużony i rozszerzony o dodatkowe prezentacje w stosunku
do ustawowego minimum.
Należy  także  podkreślić  iż  dokument  Studium nie  jest  dokumentem podobnym  do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  które będąc aktami prawa
miejscowego  określają  dokładnie  przeznaczenie  nieruchomości  i  sposób  ich
zagospodarowania.  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i lokalne
zasady  zagospodarowania  przestrzennego.  Studium  jest  aktem  o  charakterze
ogólnym  i  kierunkowym.  Studium  nie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  ale  jest
instrumentem  prowadzenia  polityki  przestrzennej  gminy  w  jej  granicach
administracyjnych, który zawiera wytyczne do opracowywania planów miejscowych.
Przeprowadzenie  procesu  konsultacji  zgodnie  z  sugestią  Rady  Kultury  Przestrzeni
(poza  procedurą  przewidzianą  w  ustawie  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym)  jest  możliwe  jednak  znacznie  wydłużyłoby  opracowanie  projektu
nowego Studium, niezbędnego do odblokowania wielu prac projektowo-planistycznych
z  uwagi  na  nieaktualność  obecnie  obowiązującego  dokumentu  Studium
sporządzonego  w  2000  r.  Należy  jednakże  podkreślić,  że   ze  względu  na
uwzględnienie  części  zgłoszonych  uwag,  poprawiony  projekt  studium  będzie
ponowione wyłożony do publicznego wglądu.
Reasumując  -  Studium  pełni  funkcję  koordynującą  ustalenia  przyszłych  planów,  a
zatem  zawiera  wytyczne  do  planowania  miejscowego,  jest  dokumentem
wielowarstwowym  i wielowątkowym,  zawierającym  profesjonalny  obraz  polityki
przestrzennej Miasta i często wymaga wiedzy profesjonalnej aby o nim dyskutować,
czego wyrazem jest  (co zauważa RKP) obszerność plików tekstowych i mapowych
prezentowanego dokumentu  i  dostępnego na stronach BIP.  Zgadzamy się  z  Radą
Kultury  Przestrzeni,  że  popularyzacja  problematyki  planowania  przestrzennego  jest
potrzebna i jesteśmy gotowi w niej uczestniczyć. Urząd pracuje również nad poprawą
stron internetowych BIP.

560 31.07.2017 [...]* Przekształcenie działki na tereny zabudowy jednorodzinnej.
W obowiązującym planie działka oznaczona jest jako R3 –
teren  upraw  polowych  z  możliwością  realizacji  nowej
zabudowy w wyznaczonej strefie.

dz. 4 ul.
Mgielna

ESOCH + Uwagi uwzględnione.

561 31.07.2017 [...]* +
562 31.07.2017 [...]* Przekształcenie działki na tereny zabudowy jednorodzinnej.

W obowiązującym planie działka oznaczona jest jako R3 –
teren  upraw  polowych  z  możliwością  realizacji  nowej
zabudowy w wyznaczonej strefie.

dz. 2/4, 3/1 ul.
Mgielna

ESOCH + Uwagi uwzględnione.

563 31.07.2017 [...]* +
564 31.07.2017 [...]* +
565 1.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki z terenów zieleni  i  rekreacji

na teren zabudowy jednorodzinnej i usługowej.
dz. 18 ul.

Janowska i
Lipska

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII  chronionych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego LZM były to
tereny VIIIA22RP – rolne bez prawa zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu nie
dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
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się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

566 1.08.2017 [...]* Zmiana  przeznaczenia  działki  na  teren  zabudowy
jednorodzinnej i usługowej.

dz. 19/2 ul.
Janowska i

Lipska

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII  chronionych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego LZM były to
tereny VIIIA22RP – rolne bez prawa zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu nie
dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

567 1.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki z terenów zieleni  i  rekreacji
na tereny zabudowy jednorodzinnej.

dz. 17 ul.
Janowska i

Lipska

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII  chronionych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego LZM były to
tereny VIIIA22RP – rolne bez prawa zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu nie
dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

568 1.08.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki z terenów zieleni  i  rekreacji
na tereny zabudowy jednorodzinnej.

dz. 15 ul.
Janowska i

Lipska

ESOCH, zieleń
urządzona
związana z

wypoczynkowymi
i rekreacyjnymi

potrzebami
społeczeństwa (w

tym ogrody
działkowe).

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana działka rolna o gruntach klasy RII  chronionych ustawą o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. W planie zagospodarowania przestrzennego LZM były to
tereny VIIIA22RP – rolne bez prawa zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu nie
dają podstaw do przekształcania kolejnych terenów rolnych na tereny budowlane.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
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przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

569 1.08.2017 [...]* Działka została zabudowana zgodnie z decyzją nr 1015/15
budynkiem  mieszkalnym  jednorodzinnym.  Przy
projektowaniu  drogi  jak  i  przeznaczenia  terenu proszę  to
uwzględnić.

dz. 15/3 ul.
Dereckiego

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności.

+ Uwaga uwzględniona.

570 1.08.2017 [...]* Działka  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  i  garażem.
Zabudowania  powstały  w  latach  60  ubiegłego  wieku.
Protestuję by ten teren był przeznaczony pod zazielenienie i
wnoszę o przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.

dz. 15/4 ul.
Dereckiego

ESOCH + _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przekształcenia terenu na budowlany.
Uwaga uwzględniona w zakresie adaptacji istniejącej (legalnej) zabudowy – zgodnie z
zapisem  rozdz.  1.1.  Kierunki  zmian  w  strukturze  przestrzennej  miasta  oraz  w
przeznaczeniu terenów cyt.: „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 w czasie ich sporządzania.”

571 1.08.2017 [...]* Nie zgadzam się na teren usługowo – sportowy i wnoszę o
przeznaczenie tego terenu pod zabudowę jednorodzinną.

dz. 17/1 ul.
Dereckiego

ESOCH, tereny
usług sportu i

rekreacji
_ Uwaga nieuwzględniona.

Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych
terenów na tereny pod budownictwo jednorodzinne.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

572 1.08.2017 [...]* Nie  zgadzam  się  z  przeznaczeniem  działki  pod
zazielenienie i wnoszę o przekształcenie działki częściowo
pod zabudowę.

dz. 16/1 ul.
Dereckiego

ESOCH _ Uwaga nieuwzględniona.
Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych
terenów na tereny pod budownictwo jednorodzinne.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.
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573 2.08.2017 [...]* Nie zgadzam się na przeznaczenie mojego pola na tereny
zielone. Jest to ziemia którą można wykorzystać na budowę
domów  jednorodzinnych  lub  niewysokich  domów
wielorodzinnych.

dz. 29/4, 27/7
ul. Dębowa

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%
_ Uwaga nieuwzględniona.

Działki nr 29/4, 27/7 to działki rolne, o gruntach klasy RIIIa - chronionych ustawą o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium działki położone są w
strefie  produkcji  rolnej  bez  prawa  zabudowy,  podobnie  jak  w  poprzednio
obowiązującym planie Lubelskiego Zespołu Miejskiego.
Przeznaczenie nieruchomości w całości pod zabudowę nie może być uwzględnione
ponieważ działki położone w ESOCH są z zabudowy wykluczone – zgodnie z zasadą
ochrony ESOCH przed zabudową. Ponadto przeprowadzone bilanse terenu nie dają
podstaw do przekształcania kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych
w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
W Lublinie mamy znaczny zasób terenów przeznaczonych w planach miejscowych
pod  zabudowę  –  a  niezrealizowanych.  W takiej  sytuacji  wskazywanie  w  Studium
istniejących  obszarów  rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z
ustawą, z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

574 2.08.2017 [...]* Przeznaczenie całej działki pod zabudowę. dz. 43/1 ul.
Ziołowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,
ESOCH, sucha

dolina

_ Uwaga nieuwzględniona.
Południowa część działki jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną o niskiej
intensywności.  Północna część działki leży w ESOCh, obejmuje suchą dolinę i  nie
powinna być zabudowywana. Z tego względu uwaga nie może zostać uwzględniona.

575 2.08.2017 [...]* Poszerzenie terenu oznaczonego symbolem MN do granicy
wyznaczającej  ESOCH  wzdłuż  doliny  potoku  z  pod
Konopnicy.  Poszerzenie  terenu  pod  zabudowę
jednorodzinną do głębokości  70 m w kierunku północnym
umożliwi  zlokalizowanie  dwóch  działek  budowlanych  z
dwoma samodzielnymi budynkami. 

dz. 175/1 ul.
Julii

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

ESOCH
+ Uwaga uwzględniona.

Uwaga uwzględniona w zakresie odpowiadającym ustaleniom Studium. W pozostałym
zakresie  przekazano  uwagę  do  zakwalifikowania  jako  wniosek  o  zmianę  planu
miejscowego.

576 1.08.2017 [...]* Tereny oznaczone jako „tereny zabudowy jednorodzinnej”
przekształcić w „tereny zabudowy jednorodzinnej  o niskiej
intensywności  lub,  w  drugiej  kolejności  „tereny zabudowy
zagrodowej”.

Tereny
pomiędzy
ulicami:

Koncertowa,
Zelwerowicza,
Poligonowa –

granica
miasta.

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,
tereny usług

sportu i rekreacji,
ESOCH

+ Uwaga uwzględniona.
W  przedmiotowym  obszarze  projektuje  się  zabudowę  jednorodzinną  wzdłuż  ul.
Poligonowej i Zelwerowicza, natomiast pozostała część terenu, oprócz obszaru usług
sportu i rekreacji oraz ESOCH, to właśnie wzmiankowane w uwadze tereny zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności.

577 1.08.2017 [...]* Jestem  przeciwna  terenom  zielonym  na  mojej  działce,
wystarczająco  dużymi  płucami  zielonymi  w  mojej  okolicy
jest las.Moim zdaniem bzdurne jest planowanie w tej okolicy
terenów  zielonych.  Domagam  się  zgody  na  zabudowę
jednorodzinną w drugim i trzecim pasie zabudowy tak jak to
otrzymał  właściciel  pod  numerem  25  i  27.  Proszę  o
równouprawnienie.

dz. 43/3 ul.
Ziołowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,
ESOCH, sucha

dolina

_ Uwaga nieuwzględniona.
Działka nr 43/3 to niezabudowana działka rolna, o gruntach klasy RII, RIIIa, RIIIb -
chronionych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W obowiązującym Studium
działka położona jest w strefie produkcji rolnej bez prawa zabudowy. 
W  projekcie  Studium  część  działki  przeznaczona  jest  pod  tereny  zabudowy
jednorodzinnej o niskiej intensywności, natomiast część działki położona w ESOCH
jest z zabudowy wykluczona – zgodnie z zasadą ochrony ESOCH przed zabudową.
Ponadto  przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania
kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
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Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

578 1.08.2017 [...]* Nie  chcę  być  truta  dymem  i  mieć  zatrutą  wodę.  Nie
zgadzam się z budową spalarni w moim sąsiedztwie.

dz. 32/1, 32/3,
32/4, 33/1,

33/2
Dzbenin

Grzebowisko w
rejonie ul.

Poligonowej wraz
ze strefą
ochronną

+ Uwaga uwzględniona.

579 1.08.2017 [...]* Przeznaczenie działki w całości pod przemysł. dz. 6/8 ul.
Spółdzielczoś

ci Pracy

Tereny zabudowy
usługowej,

ESOCH, tereny o
spadkach 15% 

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga jest uwzględniona w części dotyczącej przeznaczenia działki - pod usługi np.
usługi komercyjne.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki położonej w ESOCH
pod  zabudowę  oraz  przeznaczenia  pod  przemysł  –  ze  względu  na  sąsiedztwo
zabudowy jednorodzinnej (po wschodniej stronie ul. Spółdzielczości Pracy nie planuje
się zabudowy przemysłowej)..

580 31.07.2017 [...]* Przekształcenie  działki  z  zabudowy  jednorodzinnej  plus
usługi na działkę budowlaną.

dz. 35/3 ul.
Hajdowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej/

usługowej
+ Uwaga uwzględniona.

Na działce możliwa jest realizacja zabudowy jednorodzinnej z usługami, zabudowy
jednorodzinnej  bez  usług  bądź  samych  usług  –  szczegółowe  zasady
zagospodarowania zostaną określone w planie miejscowym.

581 28.07.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki na budowlaną pod zabudowę
jednorodzinną na całości działki.

dz. 9/9 ul.
Goździkowa

ESOCH, tereny
zabudowy

jednorodzinnej o
niskiej

intensywności.

+ _ Uwaga częściowo nieuwzględniona.
Uwaga  uwzględniona  w  zakresie  przeznaczenia  części  działki  pod  zabudowę
jednorodzinną o niskiej intensywności.
Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej przeznaczenia części działki położonej
w ESOCH pod zabudowę. 

582 31.07.2017 [...]* Działka  315  położona  w  obrębie  przemysłowo  –
budowlanym.  Działki  431,  432,  471,  678  położone  przy
drodze  gminnej  ul.  Graniczna  Dominów gmina  Głusk.  W
pasie  drogowym  wszystkie  media.  Po  przeciwnej  stronie
budownictwo jednorodzinne. Do działek 471, 678 dojazd był
od Głuskiej gdyż droga graniczna położona znacznie wyżej.
Obecnie niedostępny. Proszę o przekształcenie działek na
cele nierolnicze.

dz. 315/5,
431, 432, 471,

678
rejon Głuskiej

Przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona,
ESOCH, sucha

dolina

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym Studium działki położone są w strefie produkcji rolnej bez prawa
zabudowy.  Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania
kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.
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583 31.07.2017 [...]* Przeznaczenie  działek  pod  budownictwo  mieszkaniowe
jednorodzinne.

dz. 43/2, 45/2,
46/1 ul.

Dominowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,
granica ESOCH

+ Uwaga uwzględniona.

584 28.07.2017 [...]* Wnioskuję o nie zmienianie przeznaczenia terenu z terenów
ekstensywnej  urbanizacji  na  tereny  zieleni  o  charakterze
publicznym  oraz  dopuszczenie  terenów  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

dz. 34/2, 35/2
ul. Janowska

ESOCH + Uwaga uwzględniona.

585 31.07.2017 [...]* Zmiana  obecnego  przeznaczenia  działek  nr  8/1  i  8/3  na
tereny mieszkaniowe M4.

dz. 8/1, 8/3 w
pobliżu ul.
Chodźki

Zieleń o
charakterze
publicznym,

parkowa, dolinna,
izolacyjna,

zieleńce, skwery.

_ Uwaga nieuwzględniona.
W obowiązującym mpzp miasta Lublin część III uchwalonym uchwałą Rady
Miasta Lublin z dnia 17.11.2005 r. nr 825/XXXV/2005 (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego z 9 stycznia 2006 r. Nr 2, poz.17) działka leży na
terenach ZP/SR2 – zieleni publicznej/ sportu i rekreacji z możliwością realizacji
terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych. Wysoka klasa gleb (S-RII, S-RIIIa, S-
RIIIb) predestynuje nieruchomość do pełnienia funkcji biologicznie czynnych. Ponadto
występują tu spadki tereny o nachyleniu powyżej 15% - w Studium chronione przed
zabudową. Tereny zieleni położone w tym rejonie pełnią rolę izolacyjną dla terenów
zabudowy  mieszkaniowej  od  terenów  aktywności  gospodarczej  i  usług  –  z  tego
względu uwaga nie może być uwzględniona. Pogarszanie warunków zamieszkiwania
jest  sprzeczne  z  celami  określonymi  w  polityce  przestrzennej  miasta.  Ponadto
przeprowadzone  bilanse  terenu  i  analizy  ekonomiczne  nie  dają  podstaw  do
przekształcania kolejnych terenów na budowlane.

586 25.07.2017 [...]* Zastosowanie  strefy  ochronnej  od  linii  kolejowej  wyłącza
możliwość jej zabudowy oraz powoduje spadek jej wartości.
Wskazana  strefa  ochronna  jest  sprzeczna  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.2004 nr 249,
poz.2500. Inne działki są zabudowane w znacznie mniejszej
odległości.

dz. 6 ul. Pod
Gajem

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.
Część działki  szer.  ok.  60M od ulicy jest  przeznaczona pod zabudowę.  Pozostałą
część można przeznaczyć pod zieleń w ramach terenu MN.
Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.), w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu
w  środowisku,  określonych  w  przepisach  prawa,  usytuowanie  budynków
mieszkalnych,  szpitali,  domów opieki  społecznej,  obiektów sportowo-rekreacyjnych,
budynków związanych  z wielogodzinnym  pobytem  dzieci  i  młodzieży  powinno  być
zwiększone względem określonych minimalnych odległości   budynków i  budowli  od
granicy terenu kolejowego (min.  10 m) oraz od osi  skrajnego toru (min.  20 m).  W
„Krajowym  Programie  Kolejnictwa  do  2023  roku”  (Uchwała  Nr  162/2015  Rady
Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.) przewidywane jest wzmocnienie
efektywności (a co za tym idzie nasilenie intensywności ruchu) transportu kolejowego
pomiędzy miastami wojewódzkimi: Rzeszów / Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn w
ciągu „Magistrali Wschodniej”, w skład której wchodzi przedmiotowa linia kolejowa nr
68 na odcinku od Lublina do Stalowej Woli. Przedsięwzięcie przebudowy linii wraz z jej
elektryfikacją  zostało  zaliczone  do  projektów  podstawowych  ww.  Programu  (KPK
2023), musiało być zatem wzięte pod uwagę przy sporządzaniu projektu nowej edycji
Studium.

587 27.07.2017 [...]* Zmniejszenie  strefy  uciążliwości  od  kolei  i  pozostawienie
budynku  mieszkalnego  na  terenie  zabudowy
mieszkaniowej.

dz. 42/2, 41
ul. Janowska

Tereny zabudowy
jednorodzinnej,

przestrzenie
otwarte –
rolnicze,

wypoczynkowe,
nieużytki, zieleń
nieurządzona.

+ Uwaga uwzględniona.
Zabudowana działka  nr  42/2  znajduje  się  w terenach zabudowy jednorodzinnej  w
całości. Na działce nr 41 ponad 70 m przeznaczonych jest pod zabudowę. Pozostałą
część można przeznaczyć pod zieleń w ramach terenu MN.

588 27.07.2017 FOREST-BIS sp. z
o.o.

Uwzględnienie  możliwości  budowy  domu opieki  dla  osób
starszych  w  części  działki  od  ul.  Osmolickiej.  Pozostała
część  działki  wykorzystywana jest  jako usługi  hotelowo –
turystyczne.

dz. 37/39 ul.
Nad Zalewem

Tereny usług
turystyki (UT) + Uwaga uwzględniona.

Zmieniono przeznaczenie działki nr 37/39 z usług turystyki na usługi w zieleni.
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589 31.07.2017 ARCHIDIECEZJA
LUBELSKA

KURIA
METROPOLITALNA

1.  Uwzględnienie  funkcji  hotelarskiej  jako  funkcji
dopuszczalnej  do  lokalizowania  na  terenach  obszarów
stanowiących system przyrodniczy miasta (ESOCH)

Zasady
kształtowania

i ochrony
ESOCH

Zasady
kształtowania i

ochrony ESOCH
_ Ad.1. Uwaga nieuwzględniona.

Wprowadzenie  proponowanego  zapisu  stanowiłoby  zniweczenie  zasad  ochrony  i
prawidłowego kształtowania ESOCH.

2. Dopuszczenie przekształceń terenu nie wpływającego na
kierunki  spadku  wód  deszczowych  na  terenie  ESOCH.
Uzupełnienie  zapisów  dotyczących  zakazów
przekształcania  rzeźby  terenu  w  tym  tworzenia  nasypów
ziemnych oraz zasypywania dolin rzecznych, suchych dolin
i wąwozów o wyrażenie: „nie dotyczy terenu działki nr ew.
40/2.”

dz. 40/2 ul
Dolna Panny

Marii

Zasady
kształtowania i

ochrony ESOCH
_ Ad.2. Uwaga nieuwzględniona.

Zasady polityki przestrzennej miasta określane w Studium nie mogą wyłączać z nich
dowolnie  wybranych  nieruchomości.  W  sposób  szczególny  dotyczy  to  ESOCH  –
wpływającego na zdrowotne warunki zamieszkiwania mieszkańców miasta.

3.  Dopuszczenie  zabudowy  na  terenach  o  spadkach
powyżej  15%  i  usunięcie  zapisu  „Tereny  o  największych
spadkach  (powyżej  15%)  powinny  być  objęte  ochroną
planistyczną i objęte zakazem zabudowy.”

Wytyczne
dotyczące
ochrony
litosfery.

Wytyczne
dotyczące

ochrony litosfery.
_ Ad.3. Uwaga nieuwzględniona.

Ze względu na ochronę litosfery tereny o największych spadkach powinny być objęte
ochroną planistyczną. Uwaga nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

590 31.07.2017 PHU DARMEX Działka  o  charakterze  przemysłowo  –  usługowym  z
prowadzoną działalnością w branży budowlanej (produkcja
stolarki aluminiowej).

dz. 79/11
ul. Przeskok

Tereny usług
sportu i rekreacji

(US)
_ Uwaga nieuwzględniona.

Działka położona w dnie doliny rzeki  Bystrzycy,  w niewielkiej  odległości  od koryta,
wewnątrz  ESOCH.  Ustalenie  przeznaczenia  terenu  w  takim  miejscu  na  tereny
przemysłowe  przeczyłoby  podstawowym  zasadom  polityki  przestrzennej  miasta
szczególnie,  że  w  mieście  znajduje  się  szereg  obszarów  korzystniejszych  do
wykorzystania pod tego typu działalność.

591 27.07.2017 [...]* 1.  Działka  12/2  –  wnoszę  jak  w Studium z  wyłączeniem
przeznaczenia  KS2,  korzystna  jest  dla  mnie  koncepcja
Studium w stosunku do planu.

dz. 12/2, 9/7,
130/4, 131/5,
131/4, 130/6

ul.
Mełgiewska

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,

magazyny, tereny
kolejowe.

+ Ad.1. Uwaga uwzględniona.
Uwaga uwzględniona w zakresie odpowiadającym dokumentowi Studium.

2.  Działka  9/7  –  akceptuję  koncepcję  Studium,  jednak
korzystniejsza  byłaby  dla  mnie  koncepcja  działki
budowlanej.

+ Ad.2. Uwaga uwzględniona.
Działka nr 9/7 jest budowlana - przeznaczona pod tereny aktywności gospodarczej.

3.  Działki  130/4,  131/5  powinny  być  przeznaczone  pod
przemysł. + Ad.3. Uwaga uwzględniona.

4.  Działki  131/4  i  130/6  –  jestem  zadowolony  z
przeznaczenia tych działek. + Ad.4. Uwaga uwzględniona.

592 28.07.2017 [...]* Zmiana przeznaczenia działki pod zabudowę jednorodzinną
na całości działki.

dz. 9/8 ul.
Goździkowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,

ESOCH

_ Uwaga nieuwzględniona.
Zachodnia  część  działki  jest  przeznaczona pod zabudowę  jednorodzinną o  niskiej
intensywności. Pozostała część działki położona jest w ESOCH. W obowiązującym
Studium  działka  leży  w  strefie  produkcji  rolnej  bez  prawa  nowej  zabudowy.
Przeprowadzone  bilanse  terenu  nie  dają  podstaw  do  przekształcania  kolejnych
terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.
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593 31.07.2017 [...]* W  żadnym  wypadku  nie  akceptuję  studium  wg  którego
większa  część  działki  ma  być  przeznaczona  pod  tereny
zielone.  Wnoszę  o  przeznaczenie  tego  terenu  pod
budownictwo szeregowe lub wielorodzinne.

dz. nr 2 ul.
Dębowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%

_ Uwaga nieuwzględniona.
Niezabudowana  działka  rolna  o  gruntach  klasy  RII,  RIIIa  chronionych  ustawą  o
ochronie gruntów rolnych i leśnych. Południowa część działki jest przeznaczona pod
zabudowę jednorodzinną o niskiej intensywności.  Pozostała część działki położona
jest w ESOCH. W obowiązującym Studium działka leży w strefie produkcji rolnej bez
prawa nowej zabudowy. Przeprowadzone bilanse terenu oraz analizy ekonomiczne
nie  dają  podstaw do  przekształcania  kolejnych  terenów otwartych  (a  tym bardziej
położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

594 31.07.2017 [...]* Włączenie działki w całości do obszaru zabudowanego (pod
zabudowę).

dz. 30/5 ul.
Dębowa

Tereny zabudowy
jednorodzinnej o

niskiej
intensywności,

ESOCH, tereny o
spadkach

powyżej 15%

_ Uwaga nieuwzględniona.
Południowa część działki jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną o niskiej
intensywności.  Pozostała  część  działki  położona  jest  w  ESOCH.  Przeprowadzone
bilanse  terenu  oraz  analizy  ekonomiczne  nie  dają  podstaw  do  przekształcania
kolejnych terenów otwartych (a tym bardziej położonych w ESOCH) pod zabudowę.
Zgodnie  z  Art.1  ust.4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
planowanie i lokalizowanie nowej zabudowy może mieć miejsce na obszarach:
(1)  o  w  pełni  wykształconej,  zwartej  strukturze  funkcjonalno  -  przestrzennej,
w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,
(2) przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Natomiast na innych terenach - wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów
przeznaczonych  pod  dany rodzaj  zabudowy,  przy  czym  w pierwszej  kolejności  na
obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy - charakteryzujących
się  najlepszym  dostępem  do  sieci  komunikacyjnej  oraz  najlepszym  stopniem
wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. W Lublinie mamy znaczny
zasób  terenów  przeznaczonych  w  planach  miejscowych  pod  zabudowę  –  a
niezrealizowanych. W takiej  sytuacji  wskazywanie w Studium istniejących obszarów
rolnych  pod  zabudowę  stałoby  w  rażącej  sprzeczności  z  ustawą,  z  tego  względu
uwaga nie może zostać uwzględniona.

595 28.07.2017 Okręgowa
Spółdzielnia

Mleczarska w
Krasnymstawie

Krasnystaw

Zmiana  przeznaczenia  terenu z  przemysłowego  na  teren
zabudowy wielorodzinnej.

dz. 27/5, 27/6,
27/7, 27/8 ul.

Bursaki

Tereny
aktywności

gospodarczej:
przemysłowe,
bazy, składy,
magazyny/
usługowe

_ Uwaga nieuwzględniona.
Wprowadzenie  dużego  obszaru  zabudowy  wielorodzinnej  pomiędzy  istniejącymi
terenami  aktywności  gospodarczej,  sprzeczne  do  zasad  przyjętych  w  Studium  w
całym mieście,  stanowiłoby wymieszanie funkcji  kolizyjnych i  stworzenie konfliktów
podobnie, jak ma to miejsce przy ul. Grygowej. Podobnie – warunki zamieszkiwania
na takim terenie nie sprzyjałyby wartości nieruchomości, jak dla pełnowartościowych
terenów mieszkaniowych – z tych względów uwaga nie może zostać uwzględniona.
Ponadto treść uwagi stoi w sprzeczności do ustaleń obowiązującego na tym terenie
planu miejscowego – w obowiązującym planie są to tereny aktywności gospodarczej,
co  przy  niekorzystnych  bilansach  finansowych  stworzyłoby  zagrożenie  skutkami
odszkodowawczymi.  Projekt  Studium  wskazuje  możliwość  modyfikacji  i
przekształcania funkcji typowo przemysłowych w funkcji usług, jako najwłaściwsze w
tym szczególnym miejscu.
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