WYKAZ WNIOSKÓW OSÓB FIZYCZNYCH

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - w granicach
administracyjnych miasta Lublin
złożonych po ogłoszeniu w prasie o podjęciu przez Radę Miasta Lublin uchwały Nr 1076/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
WNIOSKI ZŁOŻONE NA PODSTAWIE ART.11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 r O PLANOWANIU I ZGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
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Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
•
dzielnice mieszkaniowe o dużej gęstości zaludnienia i zabudowie
wielorodzinnej,
•
dzielnice willowe i osiedla domów jednorodzinnych,
•
dzielnice przemysłowe,
•
tereny otwarte, lasy, zbiorniki, rzeki, zieleń miejska, skwery, parki.
Zagospodarowanie dzielnic centralnych.
Ochrona historycznego Śródmieścia i jego rewitalizacja.
Zagospodarowanie dzielnic o przeważającej funkcji mieszkaniowej.
Oświetlenie miasta - wprowadzenia oświetlenia metahalogenkowego lub LEDowego w mieście
Lokalizacja budynków wysokich o wysokości konstrukcji naziemnej powyżej 55
m.
Ustanowienie wytycznych odnośnie umieszczania reklam, zwłaszcza w strefie
śródmiejskiej.
Zawarcie w Studium wskaźników dotyczących użytkowania terenów.
Rozwój systemu transportowego:
•
powiązania zewnętrzne,
•
komunikacja międzydzielnicowa.
Transport publiczny:
•
przystanki węzłowe,
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•
strefy uspokojonego ruchu,
•
transport kolejowy,
•
szybki transport miejski,
•
transport rowerowych
Parkowanie w mieście.
Zapewnienie
spójności
terenów
zainwestowanych,
wprowadzenie m. Lublin
wielofunkcyjności w kompleksach zabudowy oraz ochrona terenów dolin
rzecznych i wąwozów oraz terenów rolniczych na obrzeżach miasta przed
ekspansją zabudowy.
Budowa brakujących odcinków systemu obsługi miasta oraz zmiany jakościowe
w kształtowaniu przestrzeni ciągów komunikacyjnych.
Ograniczenie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji do uzasadnionego
wskaźnikami minimum, obejmującego tereny rzeczywiście kryzysowe.
System terenów zielonych w mieście jako główny walor Lublina, gwarantujący
poprawę jakości życia w mieście.
Dbałość o sylwetkę miasta obejmującą: ujednolicenie materiałów stosowanych
do pokrycia dachów w kompleksie śródmiejskim, ograniczanie wysokości
zabudowy w tym obszarze, dążenie do poprawy sylwetki współczesnych
kompleksów zabudowy widocznych z terenów otwartych lub głównych ciągów
komunikacyjnych.
Uwzględnienie w studium społecznego wniosku do planu zagospodarowania
przestrzennego Podzamcza, opracowanego na podstawie szerokich konsultacji
społecznych i przedłożonego w lipcu 2010 r.
Definiowanie rejonu dworca kolejowego trybem potrzeb społecznych i
traktowanie jako równie ważnego dla rozwoju miasta.
Traktowanie historycznych dzielnic jako zasługujące na ochronę i zachowanie
bez radykalnych zmian w ich krajobrazie.
Wszystkie ulice miejskie, poza ulicami wewnątrzosiedlowymi, powinny stanowić m. Lublin
ciągi zarówno komunikacji kołowej, jak i pieszej. Powinny być zatem wyposażane
w chodniki dla pieszych.
Wszystkim najważniejszym ulicom w systemie komunikacyjnym miasta powinna
towarzyszyć zieleń przyuliczna.
Wszystkie najważniejsze ulice w systemie komunikacyjnym miasta powinny
stanowić element systemu przestrzeni publicznych miasta. Z tego powodu
powinny być odpowiednio wyposażone w ciągi komunikacji pieszej, zieleń i
elementy małej architektury.
Wszystkie przestrzenie publiczne miasta powinny tworzyć ciągły system. Należy
zatem wskazać połączenia pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami. Nie
powinny mieć one charakteru wyspowego.
Do systemu przestrzeni publicznych powinny być włączone place miejskie,
wnętrza uliczne, parki, otwarte tereny zielone, w tym wąwozy i doliny rzeczne.
Niezabudowywanie wąwozów obiektami kubaturowymi, a także wszelkimi
urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ogrodzonymi i o ograniczonym dostępie.
Przeznaczenie obszaru dawnego parku przy ul. Rusałka pod funkcję parku,
ewentualnie z elementami usług kulturalno-rekreacyjnych.
Utrzymanie funkcji sportowo-rekreacyjnej w obszarze zajmowanym obecnie
przez Lubelski Klub Jeździecki.
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Ograniczenie obszarów zabudowy jednorodzinnej i letniskowej w bezpośrednim
sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego (okolice ul. Grzybowej i Cienistej;
nietworzenie wielu rzędów zabudowy w Zemborzycach Kościelnych) oraz w
dolinie Bystrzycy na wysokości ul. Romera i Nałkowskich.
10. Utworzenie bulwaru nadrzecznego w dolinie Czechówki, na odcinku od ul.
Wodopojnej do Ogrodu Botanicznego.
m. Lublin
•
Drogi dla rowerów na terenach rekreacyjnych i terenach zielonych:
•
skróty rowerowe przez parki
•
ogólnodostępne przejazdy przez ogródki działkowe
•
rogi dla rowerów w dolinach rzecznych
•
drogi dla rowerów w suchych dolinach
•
Skróty rowerowe przez przeszkody:
•
kładki pieszo-rowerowe przez głębokie doliny o stromych zboczach
•
mosty na rzekach
•
skróty rowerowe przez tory kolejowe
•
skróty rowerowe przez ulice szybkiego ruchu
•
Obszar Śródmieścia powinien być swobodnie dostępny dla rowerów:
•
ograniczanie ruchu (strefa płatnego parkowania w obszarze całego
Śródmieścia, obszary ograniczonego ruchu samochodowego, strefy
wolne od ruchu samochodów, a dostępne dla pieszych i rowerzystów)
•
ułatwianie i zachęcanie do komunikacji rowerowej i parkowanie
rowerów
•
integrowanie i segregowanie ruchu samochodowego i rowerowego.
•
Parkingi Bike&Ride.
•
Na ostatnim przystanku w granicach administracyjnych dla linii
jeżdżących do obszarów słabo zurbanizowanych umieszczenie
stojaków rowerowych/przechowalni dla rowerów/wiaty, które pozwalają
dojechać na ten przystanek rowerem, zwiększając dostępność
komunikacji miejskiej.
1. Bezwzględna ochrona przed zabudową jeszcze istniejącego systemu terenów m. Lublin
zielonych obejmującego doliny rzek (Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki) i
powiązaną z nimi sieć suchych dolin.
2. Tereny zielone powinny stać się ważnym elementem struktury przestrzennej
Lublina. Dotyczy to zwłaszcza fragmentu doliny Bystrzycy przy Starym Mieście, a
także w rejonie ul. Rusałka. Oba te obszary mogłyby się stać w przyszłości
ikonami Lublina, budującymi w dużym stopniu tożsamość miasta. Połączenie
dobrze zagospodarowanych terenów zielonych z wysokiej klasy walorami
kulturowymi otaczającymi te tereny daje możliwość stworzenia przestrzeni, która
mogłaby się stać wizytówką miasta. Ważne jest jednak, aby zagospodarowanie
tych terenów nie polegało na zabudowaniu ich jedynie obiektami sportowymi i
galeriami handlowymi. Kluczowe jest tu odtworzenie zbiorników wodnych –
zarówno w rejonie Starego Miasta (dawny Staw Królewski), jak i na Rusałce, a
także zachowanie na tym obszarze terenów zielonych - w tym dużej powierzchni
terenów otwartych.
1. Nadrzędny celem Studium jest realizacja hasła: Lublin – miastem harmonii m. Lublin
przyrody i kultury.
2. Przeprowadzenie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej miast i porównanie z
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inwentaryzacją z 1998 r.
Analiza zmian, jakie zaszły w wyznaczonym w dotychczasowym Studium
systemie przyrodniczym miasta.
4. Analiza kompozycji fizjonomii krajobrazu miasta, w tym procesów degradacji
cennych wnętrz krajobrazowych i panoram widokowych oraz procesów agresji
wizualnej reklam.
5. Wykorzystanie opracowanych już wcześniej projektów i koncepcji poprawy stanu
ekologicznego i walorów estetycznych miasta.
1. Bezwzględna ochrona ekosystemów dolin rzecznych, suchych dolin lessowych i m. Lublin
wybranych obszarów, z całkowitym zakazem wprowadzania zabudowy w ich
obszar.
2. Ustanowienie zasady nadrzędności i ciągłości komunikacji publicznej, pieszej i
rowerowej w śródmieściu i wybranych strefach.
3. Ustanowienie zasady retencji wód deszczowych z budynków i terenów
utwardzonych w dolinach rzek i na terenie Wielkiego Stawu Królewskiego.
4. Ustanowienie bezwzględnego zakazu lokalizacji nowych kotłowni gazowych i
indywidualnych pieców dwufunkcyjnych na terenie miasta i nakazu ogrzewania
centralnego /LPEC/ lub ekologicznego /geotermalne, itp./.
5. Wprowadzenie obowiązku realizacji wszystkich nowych budynków zgodnie ze
standardem energooszczędności BREEM, DGND, Eco ITB lub podobnym.
6. Wprowadzenie obowiązku wykonywania nasadzeń drzew wzdłuż wszystkich
dróg realizowanych /szpalery wzdłuż dróg/.
7. Ustanowienie obszarów o różnych wymaganiach tzw. wskaźnika parkowania dla
nowo realizowanych obiektów – śródmieście: 0,5 mp/mieszkanie; dzielnice LSM,
Rury itp.: 1 mp/mieszkanie; dalej: 2 mp/mieszkanie.
8. Ustanowienie w śródmieściu sieci dróg jednokierunkowych oraz płatnych stref
parkowania.
9. Bezwzględny nakaz wyprowadzenia zakładów przemysłowych /Browar/ i nakaz
ich zagospodarowania jako obiekty kultury, publiczne z uzupełniającą funkcją
komercyjną.
10. Objęcie bezwzględną ochroną całego terenu Górek Czechowskich i powiązanych
z nimi form geomorfologicznych /jary/, w tym jaru przy ul. Arnsztajnowej
11. Bezwzględny zakaz „dogęszczania” - zabudowywania terenów zielonych w
osiedlach mieszkaniowych wybudowanych w latach 60 i 70-tych.
12. Wydzielenia jako samodzielnych jednostek funkcjonalnych o priorytetowym dla
miasta znaczeniu kampusów akademickich /miasteczko akademickie,
Politechnika/.
13. Obowiązek wyłaniania koncepcji zagospodarowania wybranych – ważnych
obszarów w drodze otwartych konkursów urbanistyczno-architektonicznych.
Wyznaczenie strefy płatnego parkowania obejmującej szeroki obszar. Opłaty za m. Lublin
parkowanie winny czynić płatne parkowanie w przestrzeniach publicznych
kosztowniejsze od korzystania z komercyjnych garaży podziemnych wielopoziomowych.
Powinno to dotyczyć także mieszkańców. Na terenie strefy ilość miejsc parkingowych
dla funkcji mieszkaniowej powinna być pozostawiona uznaniu inwestora, zaś dla
pozostałych funkcji pozostawiona uznaniu inwestora lub mieć określone nie minima a
maksima. Ideałem byłoby objęcie takim zasadami całego obszaru miasta. Minimum
stanowi wprowadzenie takich zasad w obszarze zwartej zabudowy.
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Stworzenie systemu pasów autobusowych/trolejbusowych zapewniających m. Lublin
komunikacji miejskiej poruszanie się po mieście niezależnie od korków ulicznych.
Pasy takie powinny sięgać aż do granic miasta. Można z nich zrezygnować na
mających węższy przekrój ulicach w centrum, albowiem priorytet dla komunikacji
miejskiej poza centrum wpłynie na ograniczenie liczby samochodów w centrum.
Na niektórych ulicach można wprowadzić pasy dla komunikacji miejskiej w jedną
stronę.
2. Wyznaczenie linii trolejbusowej na ul. Lubelskiego Lipca 80. Wyznaczenie tej linii
pozwoli na stworzenie atrakcyjnego połączenia dworca kolejowego z centrum
miasta. Niezbędne jest tu także wyznaczenie pasów dla rowerów.
3. Wyznaczenie ulic do zawężenia jezdni i ukształtowania części ich przekroju jako
dogodnych do przebywania przestrzeni publicznych. Dotyczy to ulic: Kunickiego,
Zamojskiej, Krakowskie Przedmieście (od 3 Maja do Lipowej), Narutowicza,
Nadbystrzyckiej (od Mościckiego do Głębokiej).
1. Szerokie uspołecznienie procesu planistycznego – wykorzystanie procesu m. Lublin
sporządzania Studium do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych
dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Lublina.
2. Sformułowanie wyrazistej wizji polityki przestrzennej miasta.
3. Jednoznaczne i konsekwentne określenie:
•
terenów bez prawa do zabudowy,
•
terenów systemu ekologicznego
•
terenów rekreacyjnych, parków, skwerów,
•
przestrzeni publicznych
•
terenów otwartych wykorzystywanych rolniczo.
•
Wyznaczenie krajobrazowej granicy miasta.
4. Wykorzystanie
terenów
poprzemysłowych,
pokolejowych
do
tworzenia parków ekologicznych.
5. Zawarcie w Studium kompleksowej koncepcji ochrony i kształtowania miejskich
terenów zieleni „Green Connection”.
6. Uznanie terenów o charakterze półnaturalnym – ekstensywnie utrzymywanych
łąk, nieużytków – jako ważnego, istotnego waloru ekologicznego,
krajobrazowego i rekreacyjnego miasta.
7. Specjalna ochrona przed zabudową najcenniejszych wnętrz krajobrazowych
miasta: połączenie dolin Bystrzycy i Czechówki w miejscu dawnego Wielkiego
Stawu Królewskiego oraz obszaru tzw. Rusałki.
8. Uznanie za przestrzenie publiczne obszarów, które mogą rozwinąć istniejącą
sieć przestrzeni publicznych ograniczonych obecnie do niewielkiego wycinka
centrum miasta – ciągu Krakowskiego Przedmieścia, Bramowej i Grodzkiej.
9. Nowe obszary zabudowy, lokalizowane wewnątrz krajobrazowej granicy miasta
były planowane zgodnie z najnowszymi trendami światowej urbanistyki.
10. Ochrona Lasu Stary Gaj i strefy buforowej od strony dzielnicy Czuby.
11. Kompleksowe potraktowanie komunikacji miejskiej w Lublinie, w celu integracji
systemu transportowego miasta.
12. Kompleksowe opracowanie planistyczne dotyczące ścieżek rowerowych w
mieście, szczególnie w centrum Lublina oraz w dzielnicy uniwersyteckiej.
13. Wykonanie analizy możliwości i nakreślenie scenariusza działań, na podstawie
których miasto Lublin mogłoby się ubiegać o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”.
1.
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14. Zastąpienie dotychczasowych trawników łąkami miejskimi.
15. Zorganizowanie zatok postojowych przy istniejących ścieżkach rowerowych.
16. Wymóg zakładania ogrodów ekstensywnych na dachach obiektów
powierzchniowych.
17. Wykonanie kompleksowej analizy zjawiska reklamy w mieście oraz opracowanie
strategii uporządkowania reklam.
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Przeznaczenie terenu pod działalność usługową i handlową z prawem zabudowy Dz. nr: 351
mieszkaniowej.
ul. Bławatkowa
Przeznaczenie działki rolnej nr 84 pod działalność gospodarczą i zabudowę
jednorodzinną.
Przeznaczenie działki nr 332/8 pod zabudowę jednorodzinną.
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Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – zabudowa jednorodzinna.
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Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – zabudowa jednorodzinna.
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Dz. nr: 84 (64/3)
Dz. nr: 332/8
(63/3)
ul. Dojazdowa
Dz. nr: 231 (63/2)
ul. Dojazdowa
Dz. nr: 373(63)
ul. Dojazdowa

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

+

+
pismo nr
2/72/10

+

pismo nr
2/77/10

Dz. nr: 373(63)
ul. Dojazdowa

+

pismo nr
2/73/10

Dz. nr: 389 (63/4)
ul. Dojazdowa

+

pismo nr
2/61/10

Dz. nr: 374 (63/4)
ul. Dojazdowa

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną, pod budowę domu mieszkalnego wraz z Dz. nr: 389 (63/4)
budynkiem gospodarczym.
ul. Dojazdowa

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną, pod budowę domu mieszkalnego z Dz nr: 382 (63/4)
budynkiem gospodarczym.
Dz nr: 395 (63/4)
ul. Dojazdowa w
pobliżu ul.
Mełgiewskiej
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
Dz nr: 383 (63/4)
Dz nr: 396 (63/4)
ul. Dojazdowa w
pobliżu ul.
Mełgiewskiej
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pismo nr
2/76/10

+

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – budynek mieszkalny i pomieszczenie Dz. nr: 387 (63/4)
gospodarcze.
ul. Dojazdowa
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną - zabudowa jednorodzinna.
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Przekształcenie działki rolnej na budowlaną, pod budowę budynku mieszkalnego i Dz nr: 383 (63/4)
gospodarczego.
Dz nr: 396 (63/4)
ul. Dojazdowa w
pobliżu ul.
Mełgiewskiej
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną, pod budowę budynku mieszkalnego i Dz. nr: 228 (63/2)
gospodarczego.
W pobliżu ul.
Dojazdowej
Przekształcenie działki na zabudowę mieszkaniową lub usługową, budowa domu Dz. nr: 400 (63/4)
mieszkalnego lub budynku usługowego.
Dz. nr: 401 (63/4)
ul. Mełgiewska
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – budynek mieszkalny z budynkiem
gospodarczym.
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – budynek mieszkalny z budynkiem
gospodarczym.
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pismo nr
2/62/10

Dz. nr: 389 (63/4)
ul. Dojazdowa

+

pismo nr
2/59/10

Dz. nr: 389 (63/4)
ul. Dojazdowa

+

pismo nr
2/58/10

Dz. nr: 390(63/4)
Dz. nr: 388(63/4)
W pobliżu ul.
Dojazdowej
Dz. nr: 383(63/4)
Dz. nr: 396(63/4)
ul. Dojazdowa

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 205 (69/1)
Wólka
Abramowicka
Dz. nr: 6/5; 238
ul. Głuska,
Wygodna

Przekształcenie działek rolnych na budowlane.

7

pismo nr
2/63/10

+

Przekształcenie działki przeznaczonej w obecnym m.p.z.p na strefę ochronną wokół Dz. nr: 9/1; 9/2
cmentarza parafialnego w Wólce Lubelskiej, proponujemy dopuszczenie możliwości ul. Kasprowicza
budowy kolumbarium lub krematorium.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

pismo nr
2/64/10

Dz. nr: 391 (63/4)
ul. Dojazdowa

+

+

pismo nr
2/57/10

+

pismo nr 252/10

DZIESIĄTA (II SEGREGATOR)
31

pismo nr
2/70/10

+
+

33

18.10.2010

[...]*

Dz. nr: 430; 429
(68/2)
W pobliżu ul.
Głuskiej
Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością zabudowy jednorodzinnej i Dz. nr: 263/1;
podziału na mniejsze działki.
263/2 (65/8)
ul. Sachsów
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
Dz. nr: 5/1
ul. Makowa
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

34

11.10.2010

[...]*

35

11.10.2010

[...]*

36

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane.

Dz. nr: 354/4; 436
ul. Głuska

37

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane.

Dz. nr: 323; 336;
340
ul. Wygodna
Dz. nr: 83/3 (65/3)
ul. Zorza

38

11.10.2010

[...]*

Przeznaczenie pod zabudowę jedno i wielorodzinną oraz usługową.

39

11.10.2010

[...]*

Scalenie działek z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.

40

41

42

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*

43

11.10.2010

[...]*

44

11.10.2010

[...]*

45
46

11.10.2010
11.10.2010

[...]*
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Scalenie działek wraz z działką nr 467 (68/2) należącą do..., z przeznaczeniem pod
zabudowę jednorodzinną.

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.

Dz nr: 217/2
(68/2)
Dz nr: 218/2
(68/2)
Dz nr: 514/4
(67/5) ul. Głuska
Dz nr: 468 (68/2)
Dz nr: 469 (68/2)
Dz nr: 470 (68/2)
W pobliżu ul.
Głuskiej
Dz nr: 303 (68/2)
W pobliżu ul.
Wygodnej

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną z wytyczeniem drogi dojazdowej od ul. Dz nr: 313 (68/2)
Wygodnej.
W pobliżu ul.
Wygodnej
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną z wytyczeniem drogi dojazdowej od ul. Dz nr: 38/2 (68/1)
Dominowskiej.
ul. Dominowska
Pod zabudowę jednorodzinną i wytyczenie drogi od ul. Wygodnej..
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną i wytyczenie drogi.
Scalenie z działkami nr 468, 469, 470 (68/2)
Pod zabudowę jednorodzinną.

8

Dz. nr: 312 (68/2)
W pobliżu ul.
Wygodnej
Dz. nr: 467 (68/2)
W pobliżu ul.
Głuskiej
Dz. nr: 110
ul. Parafialna

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
47

11.10.2010

[...]*

Pod zabudowę jednorodzinną.

Dz. nr: 367 (68)

48

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną, podział na mniejsze działki 10-15 a..

Dz. nr: 941/2
(69/12)

49

13.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek nr 850; 867; 892 pod zabudowę jednorodzinną,
działek nr 819; 821; 823 na rekreacyjno - budowlane.

Dz. nr: 850; 867;
892 (69/11)
Dz. nr: 819; 821;
823 (69/9)
ul. Abramowicka
Dz. nr: 643 (69/6)
ul. Abramowicka

+

50

13.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod budowę domu jednorodzinnego.

51

13.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek:
Działki nr 858; 859; 860 pod zabudowę jednorodzinną.
Działki nr 531; 531/3; 532/2; 532/3 pod zabudowę wielorodzinną.
Działki nr 882; 882/1; 883 z przeznaczeniem na usługi.

52
53

54

55

56

57

10.10.2010
8.10.2010

8.10.2010

8.10.2010

8.10.2010

11.10.2010

[...]*
[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 858; 859;
860 Dz. nr: 531;
531/3; 532/2;
532/3 Dz. nr: 882;
882/1; 883
W pobliżu ul.
Abramowickiej
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.
Dz. nr: 849 (69/11)
Dz. nr: 845 (69/11)
ul. Abramowicka
Wyznaczenie drogi koniecznej do budynków istniejących na działkach nr: 345/1, 345/2 Dz. nr: 339/1
przy ul. Sachsów; 346/3 – ul. Sachsów; 346/4 – ul. Sachsów; 338/1 – ul. Sachsów; (65/10)
339/1 – ul. Sachsów.
Dz. nr: 339/2
Przeznaczenie działki 339/2 pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
(65/10)
ul. Sachsów
Przekształcenie działek przemysłowo-rolnych na działki budowlane i zlikwidować Dz. nr: 9/1 (1/5)
przeszkodę jaką stanowi istniejący Zakład Energetyczny.
Dz. nr: 9/3 (1/15)
Dz. nr: 13; 14
ul. Abramowicka
Wyznaczenie drogi dojazdowej do działki.
Dz. nr: 614/1
(67/5)
W pobliżu ul.
Wygodnej
Przekształcenie działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Dz nr: 356/2
Podział działki 356/2 na kilka działek budowlanych.
(65/11)
ul. Sachsów
Dz nr: 3/4 (1/6)
ul. Abramowicka
Wyznaczenie drogi dojazdowej do działek.
Dz nr: 449; 450;
451; 452; 361/2;
364/2; 362; 60;
1441
Dominów, w

9

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

58

59

60

61

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

pobliżu ul.
Głuskiej
Dz. nr: 51/1
ul. Głuska

Zaplanowanie dogodnej drogi dojazdowej do działki.

Przekształcenie - pod zabudowę.

Przekształcenie - pod zabudowę.

Przekształcenie - pod zabudowę.

62

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie - pod zabudowę jednorodzinna z możliwością podziału na działki.

63

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie - pod zabudowę jednorodzinna z możliwością podziału na działki.

64

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie - pod zabudowę mieszkaniową.

65

11.10.2010

[...]*

66

11.10.2010

[...]*

67

11.10.2010

[...]*

68

69

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 374(67/1)
Dz. nr: 779(67/1)
W pobliżu ul.
Zdrowej
Dz. nr: 237 (2/1)
Dz. nr: 448 (2/1)
Dz. nr: 373 (67/1)
W pobliżu ul.
Zdrowej
Dz. nr: 662(67/5)
Dz. nr: 736(67/6)
Dz. nr: 747(67/6)
W pobliżu ul.
Zdrowej
Dz. nr: 507/3
ul. Głuska
Dz. nr: 242
ul. Wygodna

Dz. nr: 61; 67;
399; 717
ul.Parafialna/Zdro
wa
Przekształcenie - pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Dz. nr: 3; 222;
Zaprojektowanie drogi dojazdowej do działki nr 3.
231; 389; 284;
107; 392
ul.Głuska/Wygodn
a/Przepiórcza/Par
afialna
Przekształcenie - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością zabudowy Dz. nr: 421; 314;
szeregowej lub bliźniaczej.
313
Dz. nr: 118; 120;
63/3
ul. Parafialna
Przekształcenie - pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Dz. nr: 9; 10/1; 55;
100; 136; 171;
174; 348
ul.Głuska/Parafial
na/Zdrowa
Przekształcenie działek na budowlane, pod zabudowę domków jednorodzinnych o Dz. nr: 272; 273

+

+

+

+

+
+
+

+

+

Przekształcenie - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

10

+
+

zabudowie niskiej.
Utworzenie drogi dojazdowej do działek.
70

71

72

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*

W pobliżu ul.
Strojnowskiego
ul. Wygodna

Zniesienie współwłasności przez podzielenie działki oraz zapewnienie dojazdu do Dz. nr: 25/1
działki przez utworzenie ulicy pomiędzy ul. Dominowską a ul. Głuską.
Pomiędzy ul.
Dominowską a ul.
Głuską
Przekształcenie - pod zabudowę domów jednorodzinnych.
Dz. nr: 45/2; 46/1;
431; 432; 471;
678
ul. Dominowska i
ul. Strojnowskiego
Podział działki z wytyczeniem drogi dojazdowej.
Dz. nr: 257
Zabudowa mieszkaniowa.
ul. Głuska

73

11.10.2010

[...]*

Podział działki z wytyczeniem drogi dojazdowej.
Budowa domu.

74

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie na działki budowlane
jednorodzinnych o zabudowie niskiej.
Utworzenie drogi dojazdowej.

75

76
77

78
79
80

11.10.2010

11.10.2010
11.10.2010

11.10.2010
11.10.2010
11.10.2010

[...]*

[...]*
[...]*

[...]*
[...]*
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 257
ul. Głuska

przeznaczone

pod

zabudowę

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.

Przekształcenie pod dalszą zabudowę.

domków Dz. nr: 267 ul.
Wygodna;
271 w pobliżu ul.
Głuskiej
Dz. nr: 255 (66/1)
Dz. nr: 59; 60; 148
(66/3)
Dz. nr: 306;321
(66/6)
Dz. nr: 64 (66/7)
Dz. nr: 470/1
ul. Głuska

Budowa drogi na linii wschód-zachód w północnej granicy działek.

Rozbudowa jednorodzinna.
Przekształcenie na działkę budowlaną
jednorodzinnego o zabudowie niskiej.

przeznaczoną

pod

zabudowę

Podział i przekształcenie na działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną

11

Dz. nr: 265/3
(65/8)
Dz. nr: 265/6
(65/8)
ul. Sachsów
Dz. nr: 400 (13a);
461(8a)
ul. Głuska
domu Dz. nr: 12/12
W pobliżu ul.
Zdrowej
Dz. nr: 278; 279;
280
ul. Przepiórcza

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

81

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie na budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

82

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną z możliwością podziału na mniejsze Dz. nr: 26
działki.
ul. Głuska

83

11.10.2010

[...]*

Wytyczenie drogi do działki.

Dz. nr: 51/2
ul. Głuska

+

84

11.10.2010

[...]*

Nielokalizowanie drogi na działce.
Pod zabudowę domu jednorodzinnego.

Dz. nr: 349/1
ul. Sachsów

+

85

11.10.2010

[...]*

Nielokalizowanie drogi na działce.

Dz. nr: 194/4
(65/10)
ul. Zorza
Dz. nr: 245/5
(65/10)
ul. Sachsów
Dz. nr: 194/3
(65/10)
ul. Zorza

86

87

88
89

90

91

92

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010
11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*
[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Nielokalizowanie drogi na działce.
Pod zabudowę domu.

Dz. nr: 487/1
ul. Głuska

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną
działki.

z możliwością podziału na mniejsze Dz. nr: 146 ul.
Parafialna
Dz. nr: 502 ul.
Wygodna
Dz. nr: 598 ul.
Zdrowa
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną i zapewnienie dojazdu do działki.
Dz. nr: 682
W pobliżu ul.
Dominowskiej
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.
Dz. nr: 408
W pobliżu ul.
Głuskiej
Przekształcenie pod zabudowę domków jednorodzinnych wraz z dojazdem do Dz. nr: 277/2;
poszczególnych działek.
278/2; 278/3;
279/2
W pobliżu ul.
Głuskiej i ul.
Dominowskiej
Przekształcenie pod zabudowę domków jednorodzinnych wraz z dojazdem do Dz. nr: 278/1;
poszczególnych działek.
278/4; 277/1
W pobliżu ul.
Głuskiej
Przekształcenie pod zabudowę mieszkalną.

Dz. nr: 261(68/2)

12

+
+

+
+

+

+
+

+

+

93

11.10.2010

[...]*

Wytyczenie drogi do działki. Przeznaczenie na cele budowlane.

94

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę mieszkalną.

Dz. nr: 262(68/2)
ul. Wygodna
Dz. nr: 20 (68/1)

+
+

95

11.10.2010

[...]*

Podział na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

96

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę bliźniaczą.

97

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową po połączeniu z sąsiadującą działką.

Dz. nr: 259 (68/2)
W pobliżu ul.
Wygodnej
Dz. nr: 398; 401;
402; 403; 404;
651 (68/2)
Dz. nr: 440 (68/2)
Dz. nr: 421; 422;
423; 424; 425;
426; 427; 428
(68/2)
W pobliżu ul.
Głuskiej
Dz. nr: 538
ul. Zdrowa
Dz. nr: 764
W pobliżu ul.
Miodowej
Dz. nr: 761
ul. Miodowa

98

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową pod połączeniu z sąsiadującą działką.

99

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dz. nr: 279/1
ul. Wygodna

100

11.10.2010

[...]*

Wydzielenie wspólnej drogi wzdłuż działek.
Budowa domu jednorodzinnego na działce nr 475.

Dz. nr: 475; 474;
473; 472
ul. Wygodna

101

11.10.2010

[...]*

Podział na dwie działki budowa domów jednorodzinnych

Dz. nr: 353
ul. Zdrowa

102

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dz. nr: 253/5
(65/6)
ul. Sachsów
Dz. nr: 253/6
(65/6)
ul. Sachsów
Dz. nr: 614/2
Między ul. Zdrową
i ul. Wygodną
Dz. nr: 253/2;
254/5; 254/7

103
104
105

11.10.2010
11.10.2010
11.10.2010

[...]*
[...]*
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

13

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

106
107
108

11.10.2010
11.10.2010
7.10.2010

[...]*
[...]*
[...]*

109

7.10.2010

[...]*

110

7.10.2010

[...]*

111

112

113

114

6.10.2010

8.10.2010

12.10.2010

8.10.2010

[...]*

ALDIK Sp. z o.o.
ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin
[...]*

[...]*

115

8.10.2010

[...]*

116

8.10.2010

[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

ul. Głuska
Dz. nr: 349/2
(65/10)
ul. Sachsów
Nielokalizowanie w pobliżu działek od strony wschodniej żadnej drogi.
Dz. nr: 344; 345/3
Przywrócenie linii zabudowy do tej która obowiązywała w 2002 r.
(65/10)
ul. Sachsów
Przekształcenie na działkę budowlaną z zamiarem budowy mieszkania jednorodzinnego Dz nr: 270 (68/2)
niskiego i wytyczenia drogi dojazdowej.
W pobliżu ul.
Głuskiej i ul.
Strojanowskiego
Przekształcenie na działkę budowlaną z zamiarem budowy mieszkania jednorodzinnego Dz nr: 367 (69/4)
niskiego i wytyczenia drogi dojazdowej.
ul. Abramowicka
Nielokalizowanie w pobliżu działki od strony zachodniej żadnej drogi.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z usługami.

Dz. nr: 43/3
ul. Głuska

Przesunięcie strefy ochronnej do granic własności Majdanka i rozpatrzenie możliwości Dz. nr: 136 (11/15)
objęcia tego terenu innym ustaleniem planistycznym , tj.:
ul. Wyzwolenia
•
przeznaczenie terenu na podział działek,
•
przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinnego
Przeznaczenie na usługi z możliwością realizacji obiektów o pow. sprzedaży pow. 2000 Dz nr: 3/5 (2/4)
m2.
ul. Łęczyńska
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną wzdłuż ul. Strojnowskiego z wyłączeniem Dz nr: 297/2(68/2)
zabudowy zagrodowej lub siedliskowej.
Dz nr: 298/4
(68/2)
ul. Strojnowskiego
Przekształcenie działek rolnych na budowlane pod zabudowę jednorodzinną.
Dz. nr: 00836-001;
00827-001
W pobliżu ul.
Abramowickiej/
Powojowej/Żeglar
skiej
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.
Dz nr: 381 (68/2)
ul. Wygodna
Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

14

Dz nr: 38 (65/9)
ul. Głuska

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

pismo nr
1/29/10

117

118
119

11.10.2010

5.10.2010
5.10.2010

[...]*

[...]*
[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane, budownictwo jednorodzinne.

Przeznaczenie działek rolnych na budowlane.
Przekształcenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dz. nr: 00165-002;
00165-001;
Dz. nr: 00838-001
Dz. nr: 00247-000;
00518-001
W pobliżu ul.
Abramowickiej,
Żeglarskiej,
Podleśnej i
Wólczańskiej
Dz. nr:263/4; 264;
406
ul. Głuska
Dz. nr: 411 (68/2)
W pobliżu ul.
Wygodnej

+

+

pismo nr
1/28/10

+

pismo nr
1/27/10

GŁUSK (II SEGREGATOR)
120

4.10.2010

[...]*

121

4.10.2010

[...]*

122

4.10.2010

[...]*

123
124

4.10.2010
4.10.2010

[...]*
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Wniosek o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową

Obręb 65 Abramowice
Prywatne: dz. nr
77,78,81,83/1,83/
2,83/3,83/5,83/6,8
4,85/4,86,87,88,8
9/1,93,94/2,95,95/
3,95/4,96/1,96/3,9
8/2,98/3,98/4,98/5
,98/6,100,159,172
,173,173/1,174,17
5/1,175/4,178/2,1
79/1,179/2,183/2,
188/4,190,191/3,1
91/4,196/2,196/3,
196/4,206/3
Obręb 67-Głusk:
dz.nr313,353/5,68
0, 728,785
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 173/1
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 17/3
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy niskiej (dom Dz. nr: 785; 313
jednorodzinny).
W pobliżu ul.
Zdrowej
Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 98/2; 98/3;
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
98/5

15

+

+
+
+

ul. Zorza
Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 98/4; 98/6
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

125

4.10.2010

[...]*

126

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 96/3
jednorodzinnej niskiej i możliwości wybudowania budynku do celów usługowych.
ul. Zorza

+

127

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 96/1
jednorodzinnej niskiej.
ul. Zorza

+

128

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 95/4
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 95/3
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 95
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

129

130

4.10.2010

4.10.2010

[...]*

[...]*

+

131

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 94/2; 95/3
jednorodzinnej niskiej, ewentualnie rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

132

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 93
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

+

133

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 191/3;
jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
191/4
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 206/3
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 190
jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
ul. Zorza

134

4.10.2010

[...]*

135

4.10.2010

[...]*

136

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 183/2
jednorodzinnej niskiej.
ul. Zorza

137

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 86; 87
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza

138

4.10.2010

[...]*

139

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 100
jednorodzinnej niskiej, rozwinięcia działalności gospodarczej.
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 85/4
jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
ul. Zorza

140

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 85/4
jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
ul. Zorza

141

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 85/4

Nr Mdok: 167123/05/2014

16

+
+
+

+
+
+
+
+

jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
142
143

4.10.2010
4.10.2010

[...]*
[...]*

144

4.10.2010

[...]*

145

4.10.2010

[...]*

146

4.10.2010

[...]*

ul. Zorza

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z
funkcją usługową.

Dz. nr: 77; 159;
88; 89/1
ul. Zorza
Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością zabudowy jednorodzinnej Dz. nr: 84; 83/5;
z funkcją usługową.
83/6
ul. Zorza
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy Dz. nr: 83/3
jednorodzinnej niskiej z funkcją usługową.
ul. Zorza

+
+
+
+

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością zabudowy jednorodzinnej Dz. nr: 83/1; 83/2
z funkcją usługową.
ul. Zorza

+

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 83/1 (65)
funkcją usługową lub bez niej.
ul. Zorza

+

147

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 78
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

148

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 81
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

149

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 78
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

150

4.10.2010

[...]*

Działki budowlane z możliwością zabudowy mieszkaniowej i możliwością podziału.

Dz. nr: 680; 728
ul. Zorza

+

151

4.10.2010

[...]*

Działka budowlana z możliwością zabudowy niskiej (dom jednorodzinny).

Dz. nr: 353/5
ul. Sachsów

+

152

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością podziału, budowy domu Dz. nr: 172; 174
jednorodzinnego oraz zakładu naprawy samochodów (warsztatu).
ul. Zorza

+

153

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością podziału, zabudowy niskiej
lub z przeznaczeniem na usługi dla ludności.

+

154

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 175/1
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

155

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 175/4
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

156

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 178/2
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

157

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 179/1
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

Nr Mdok: 167123/05/2014

17

Dz. nr: 173
ul. Zorza

158

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 179/2
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

159

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością zabudowy jednorodzinnej z Dz. nr: 188/4
funkcją usługową.
ul. Zorza

+

160

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane z możliwością zabudowy jednorodzinnej Dz. nr: 196/2;
z funkcją usługową.
196/3; 196/4
ul. Zorza
Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dz. nr: 520; 600
ul. Zdrowa

161

1.10.2010

[...]*

+
+

162

8.10.2010

[...]*

Działka budowlana z możliwością podziału.

Dz nr: 175/2
ul. Zorza

+

163

8.10.2010

[...]*

Działka budowlana z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Dz nr: 39 (65/9)
ul. Głuska

+

164

24.09.2010

[...]*

Nieplanowanie drogi przez działkę.

Dz. nr: 32 (11/15)
ul. Mickiewicza

+

Dz. nr: 1/20; 1/21
ul. Zbożowa

+

SŁAWIN (III SEGREGATOR)
165
166

167

168

14.10.2010
14.10.2010

8.10.2010

15.09.2010

[...]*
[...]*

[...]*

[...]*

Umożliwienie połączenia dwóch budynków na jednej działce (w transparentny sposób),
bądź wybudowania jednego budynku o zróżnicowanej bryle eliminującej wrażenie
ciągłości.
Odstąpienie od utworzenia drogi dojazdowej do nowych działek budowlanych dla
zabudowy jednorodzinnej na tyłach działek 36, 37, 38, 39 przy ul. Zbożowej, na
wysokości skrzyżowania ul. Zbożowej z ul. Gajową i dalej wzdłuż granicy tzw. ogródków
działkowych aż do w/w nowo tworzonych działek (wg załącznika graficznego).

Umożliwienie realizacji zabudowy jednorodzinnej domów wolno stojących lub w Dz. nr: 5/4
zabudowie szeregowej.
Dz. nr: 5/7
ul. Poligonowa
Przekształcenie na działkę budowlaną.

Dz. nr: 38
ul. Skowronkowa

ŚRÓDMIEŚCIE
169

13.10.2010

Mayra
Investments Sp. z
o.o.
DTC Real Estate
są
Prime Properties
Sp. z o.o.
Centrum

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 45
Dz. nr: 47
ul. Zbożowa

1.
2.

+

+

+

(III SEGREGATOR)

Wyodrębnienie kwartału zabudowy wyznaczonego ulicami: Kapucyńska,
Peowiaków, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście jako obszaru zabudowy
śródmiejskiej.
Przyjcie dla kwartału zabudowy wyznaczonego ulicami: Kapucyńska,
Peowiaków, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście następujących kierunków
zagospodarowania przestrzennego:
•
zachowanie
istniejących
funkcji,
tj.
określenie
przeznaczenia
podstawowego w postaci terenów zabudowy wielofunkcyjnej, w tym:

18

Dz. nr: 61/1; 61/2;
62; 63; 64; 65; 66;
67/1; 67/2; 68;
69/1; 69/2; 69/3;
71 (36/5)
Śródmieście

+

Pismo…
1/24/10

Pismo
1/22/10

Development and
Investments
Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska
17
00-203
Warszawa

170

11.10.2010

171

8.10.2010

[...]*

zamieszkania zbiorowego, kultu religijnego, usług i handlu, również o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
•
ograniczenie powierzchni sprzedaży dla pojedynczego sklepu – lokalu
handlowego do 4000 m2,
•
nakaz lokowania funkcji o charakterze centro twórczym,
•
konieczność realizacji zabudowy kilkukondygnacyjnej (z wykluczeniem
możliwości zabudowy poniżej 3 kondygnacji) o charakterze śródmiejskim i o
wysokiej intensywności
•
nakaz realizacji zabudowy o wysokich walorach estetycznych i z
zastosowaniem materiałów o odpowiedniej jakości,
•
nakaz kształtowania zabudowy pierzejowej, w nawiązaniu do zabudowy
istniejącej i charakterystycznych podziałów bloków urbanistycznych w tej
części Śródmieścia,
•
nakaz realizacji otwartych, „żyjących” fasad budynków
•
ustalenie dominującej roli komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego dla
obsługi funkcji handlu, usług, kultury oraz kultu religijnego na całym
obszarze,
•
określenie
wyłącznie
maksymalnych
wskaźników
ilości
miejsc
parkingowych w relacji do kierunkowych funkcji zabudowy wskazanych w
pkt a),
•
ograniczenie możliwości lokalizacji „terenowych” miejsc parkingowych.
Melioracja łąki przylegającej do rzeki Czechówki, oraz podniesienie wałów na rzece.
ul. Jagiellońska

+

172

8.10.2010

POM Sp. z o.o.
Pod zabudowę jednorodzinną z możliwością realizacji usług.
ul. Koncertowa 11
20-844 Lublin

Dz nr: 19/1(26/1)
Dz nr: 19/2(26/1)
Dz nr: 19/3(26/1)
ul. Popiełuszki

ALDIK Sp. z o.o.
ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin

Intensywna zabudowa śródmiejska z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne z Dz nr: 80/3; 80/4;
usługami komercyjnymi i publicznymi.
80/5 (36/4) ul.
Jasna
Dz nr: 85/4; 85/5;
86 (36/4) ul.
Wieniawska
Dz nr: 87/1; 87/2;
88 (26/1) ul.
Partyzancka

[...]*

Przekształcenie na zabudowę umożliwiającą prowadzenia działalności gospodarczej z Dz nr: 8/13 (6/3)
możliwością zabudowy mieszkaniowej, która będzie również użytkowana do tego celu ul. Choiny
(pomieszczenie socjalne, biurowe).

+

+

CZECHÓW/CHOINY (III SEGREGATOR)
173

8.10.2010

174

8.10.2010

[...]*

Przekształcenie na zabudowę mieszkaniową (tj. domy jednorodzinne) z możliwością Dz nr: 149 (66/3)
prowadzenia działalności gospodarczej.
ul. Parafialna

175

8.10.2010

[...]*

Przekształcenie na zabudowę mieszkaniową (domy jednorodzinne).

Nr Mdok: 167123/05/2014

19

Dz nr: 8/6 (6/3)
W pobliżu ul.

+

+
+

176
177

178

179

180

181

182

183

184

8.10.2010
7.10.2010

8.10.2010

8.10.2010

8.10.2010

11.10.2010

[...]*
OTEX są
ul. Łęczyńska 51
20-313 Lublin

HERMAX Sp. z
o.o.
ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin
Korporacja
Kupców
Lubelskich Sp. z
o.o.
ul. Koncertowa 11
20-843 Lublin
J. Radzikowska
J. Bartoszek Sp.
J. ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin
[...]*

8.10.2010

J. Radzikowska
J. Bartoszek Sp.J.
ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin
30.09.2010 Komitet Zespołu
Garaży przy ul.
Hirszfelda 10a w
Lublinie
[...]*
10.09.2010
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Choiny
Dz. nr: 8/15
W pobliżu ul.
Choiny
1. Wykreślenie symbolu KDD-G (tereny tras komunikacyjnych – drogi, ulice) od Dz. nr: 18 (6/10)
strony zachodniej działki na gruncie prowadzącym do zaplecza DT Orfeusz.
ul. Kameralna
2. Wykreślenie symbolu KS (stacje paliw płynnych, dworce, zajezdnie) i zastąpienie
go symbolem U od strony południowej.
3. Wykreślenie symbolu KX (ścieżki rowerowe, ciągi piesze) i zastąpienie go
symbolem U od strony południowej.
Zmiana przebiegu linii zabudowy, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Dz nr: 27 (6/1/2)
ul. Gorczańska

Przekształcenie na budownictwo jednorodzinne.

Zmiana przeznaczenia na teren komunikacji pieszo-jezdnej oraz kwalifikacja ciągu jako Dz nr: 216/12; 18
drogi gminnej.
(6/10) Dz nr: 216/7;
216/10 (6/10) Dz
nr: 216/11 (6/10)
al.
Smorawińskiego
Przeznaczenie na usługi z możliwością realizacji obiektów o pow. sprzedaży pow. 2000 Dz nr: 31/1 (4/5)
m2 wg zał. graficznego.
ul. Harnasie

Uznanie terenu jako terenu zieloni chronionej bez prawa zabudowy i Dz. nr: 25/104
zagospodarowania ze względu na unikatowe w skali regionu, a nawet kraju (4/7)
cechy krajobrazowe, przyrodnicze ekosystemu.
ul. Koncertowa
2. Nadanie całemu kompleksowi Górek Czechowskich statusu obszaru o
wyjątkowych ogólnospołecznych walorach ekologicznych, fizjonomicznych,
wypoczynkowych i zdrowotnych.
Wyznaczenie drogi gminnej jako przedłużenie planowanej drogi oraz wyznaczenie Dz nr: 25/100 (4/7)
terenów pod usługi komercyjne i budownictwo jednorodzinne.
Dz nr: 25/104 (4/7)
ul. Koncertowa

+
+

pismo nr
2/68/10

+

+

+

1.

Uwzględnienie Drogi dojazdowej do istniejących garaży, przy ul. Hirszwelda.

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.

Dz. nr: 4/15
ul. Hirszfelda

Dz. nr: 5/4 (6/2)
ul. Choiny

20

+

+

+

+

pismo nr
2/56/10
pismo nr
2/47/10

185

01.10.2010

[...]*

Przekształcenie terenów rolnych na budownictwo jednorodzinne, z możliwością budowy Dz. nr: 9/24
lub przemysłowe.
Osiedle Choiny

+

186

1.10.2010

[...]*

Przekształcenie
przemysłowe.

na

budownictwo

jednorodzinne,

z

możliwością

budowy

lub Dz. nr: 9/25
Osiedle Choiny

+

187

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie
przemysłowe.

na

budownictwo

jednorodzinne,

z

możliwością

budowy

lub Dz. nr: 8/20; 8/21
Osiedle Choiny

+

188

1.10.2010

[...]*

Przekształcenie
przemysłowe.

na

budownictwo

jednorodzinne,

z

możliwością

budowy

lub Dz. nr: 8/17
Osiedle Choiny

+

ZEMBORZYCE (III SEGREGATOR)
189

190

191

12.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

Mak Dom Sp. z
o.o.
Oddział Lublin
ul. Fulmana 7
20-492 Lublin
Budexim Bicz Sp.
J.
ul. Turystyczna 7
20-207 Lublin

[...]*

[...]*

Zmiana projektowanego układu komunikacyjnego w obrębie przedmiotowych działek Dz. nr: 119/15;
poprzez wykreślenie i rezygnację z wykonania ul. Zalewskiego w planie układu 119/17; 119/9;
komunikacyjnego osiedla.
111/2; 112; 2; 4/2;
4/1; 5-13; 14/1;
14/2; 14/3; 29;
30;31
Dz. nr: 15; 16/1;
17; 18; 19; 20/1;
21/1; 22; 23/2; 2428 W pobliżu ul.
Nałkowskich,
Woronieckiego i
Żeglarskiej
Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.
Dz. nr: 3
ul. Żeglarska

+

+

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną – domek jednorodzinny parterowy ze Dz. nr: 184/2
strychem użytkowym oraz garaż na samochód i narzędzia ogrodnicze.
ul. Mrówcza

+

192

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną pod zabudowę domu i budynku Dz. nr: 32
gospodarczego.
ul. Ptasia

+

193

11.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki z rolnej na usługowo-przemysłową do prowadzenia stacji Dz. nr: 36
tankowania gazem i działalność gastronomiczna.
ul. Krężnicka

+

194

11.10.2010

[...]*

Przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne.

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dz. nr: 30/2; 30/3;
30/4; 30/5; 30/6;
30/7 (48/3)
ul. Lipska

21

+

pismo nr
1/30/10

195

11.10.2010

[...]*

Poszerzenie ul. Mrówczej

Dz nr: 228; 227
ul. Mrówcza

196

11.10.2010

[...]*

Wydzielenie gruntu pod działki rekreacyjne.
Dz nr: 241 (55/3)
Poszerzenie ul. Roślinnej na odcinku od ul. Cienistej do końca ul. Roślinnej.
ul. Roślinna/Rosy
Podjęcie czynności melioracyjnych osuszających teren łąki graniczącej z ul. Roślinną.
Poszerzenie ul. Letniskowej z budową ciągów pieszych, rowerowych z chodnikami i Dz nr: 113/1
odwodnieniem ulicy. Przekształcenie pod budownictwo letniskowe.
ul. Letniskowa

197

11.10.2010

[...]*

198

7.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod budownictwo letniskowe.

199

6.10.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki na działkę budowlaną.

200

201

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

Dz nr: 60
ul. Grzybowa

Dz. nr: 84 (56/1)
W pobliżu ul.
Cienistej
Ścieżka rowerowa nad i w pobliżu rzeki Bystrzycy z zachowaniem warunków Droga 238
krajobrazowych i eko wypoczynkowych – czystego powietrza, spokoju i bezpieczeństwa W pobliżu ul.
dla rowerzystów i osób spacerujących.
Krężnickiej
Poszerzenie ul. Krężnickiej o nr 60/1, na odcinku jak zał. mapa.

Dz. nr: 60/1
ul. Krężnicka

+
+
+
+
+
+

+

WROTKÓW (III SEGREGATOR)
202

203

204

14.10.2010

14.10.2010

14.10.2010

[...]*

Dopuszczenie możliwości budowy w „Strefie lokalizacji urządzeń sportowych
plenerowych” obiektów handlowych o parametrach, skali, programie obecnie
odpowiednim, dla lokalizacji w tym miejscu miasta.
Wyznaczenie na tych terenach strefy AG/M4, czyli terenów aktywności gospodarczej na
działkach wydzielonych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
[...]*
Dopuszczenie możliwości budowy w „Strefie lokalizacji urządzeń sportowych
plenerowych” obiektów handlowych o parametrach, skali, programie obecnie
odpowiednim, dla lokalizacji w tym miejscu miasta.
Wyznaczenie na tych terenach strefy AG/M4, czyli terenów aktywności gospodarczej na
działkach wydzielonych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
EURO-PROJEKT Dopuszczenie możliwości budowy w „Strefie lokalizacji urządzeń sportowych
Sp. z o.o. plenerowych” obiektów handlowych o parametrach, skali, programie obecnie
Roman Rogalski odpowiednim, dla lokalizacji w tym miejscu miasta.
ul.Wojciechowska Wyznaczenie na tych terenach strefy AG/M4, czyli terenów aktywności gospodarczej na
7/110
działkach wydzielonych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
20-704 Lublin

Dz. nr: 18/2; 23/2
(43/33)
ul. Zemborzycka

+

Dz. nr: 34/2; 25/2;
22/2; 19/2 (43/33)
ul. Zemborzycka

+

ul. Zemborzycka

+

SŁAWINEK/SZEROKIE (III SEGREGATOR)
205
206

18.10.2010
18.10.2010

[...]*
[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 236/1
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Dzielnica Szerokie
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 236/1
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Dzielnica Szerokie
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.

22

+
+

207

208

209

18.10.2010

11.10.2010

11.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*

210

11.10.2010

[...]*

211

11.10.2010

[...]*

212
213

214

11.10.2010
11.10.2010

11.10.2010

[...]*
[...]*

[...]*

215

11.10.2010

[...]*

216

11.10.2010

[...]*

217

10.10.2010

[...]*

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 236/1
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Dzielnica Szerokie
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 266/1;
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo 422/1; 267/1;
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
271/1; 268/1
(74/11) Dzielnica
Szerokie
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 2/4
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo ul. Wodna
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dzielnica Szerokie
Przekształcenie działek rolnych na budowlane.
Dz. nr: 378; 381;
394
ul. Dojazdowa
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 197/1;
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo 198/2; 199
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dzielnica Szerokie
Przekształcenie działek z usługowych na budowlane
ul. Przejrzysta
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dzielnica Szerokie
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 247/3 ul.
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Zakątek
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dz. nr: 82/4 ul.
Deszczowa
Budowa budynku mieszkalnego w pobliżu linii energetycznej w odległości bliższej niż Dz. nr: 192/10 ul.
podana w planie, po uzyskaniu zgody Zakładu Energetycznego
Przejrzysta
Budowa budynku mieszkalnego
Zrezygnowanie z projektowanej pętli nawrotowej z uwzględnieniem podziału działki
373/24 na dwie działki.
Skorygowanie linii zabudowy od granicy sąsiedniej działki Nr 372/18 i umożliwienie
zabudowy przy tej granicy.
Zapewnienie możliwości rozwoju poprzez popieranie szeroko rozumianej działalności
usługowej, gospodarczej i mieszkaniowej. Związane jest to z budową nowej arterii
komunikacyjnej w kierunku Warszawy.
Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.

23

Dz. nr:373/24;
373/25 (74/10) ul.
Głowna

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Dzielnica Szerokie

+
Dz. nr: 279/1
ul. Przejrzysta

+

pismo nr
2/75/10

218

8.10.2010

[...]*

Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Zmiana studium i planów jest b. pilna z uwagi na
realizację projektowanej drogi na podstawie zasad realizacji inwestycji drogowych, czyli
często wbrew oczywistym, życiowym interesom mieszkańców lub z ich krzywdą

Dz. nr : 400/3;
400/17; 400/31;
400/29
Dzielnica Szerokie
Dz. nr: 379/4
ul. Nałęczowska

219

8.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną.

220

7.10.2010

[...]*

Wyznaczenie ulic dojazdowych do działki oraz przekształcenie pod inwestycje służące Dz nr: 223/1 (74/9)
dobru publicznemu lub zabudowę jednorodzinną,
ul. Przejrzysta

221

222

223

7.10.2010

7.10.2010

7.10.2010

[...]*

[...]*

[...]*

224

7.10.2010

[...]*

225

7.10.2010

[...]*

226

227

7.10.2010

7.10.2010

[...]*

[...]*

228

8.10.2010

[...]*

229

8.10.2010

[...]*

Przekształcenie pod zabudowę jednorodzinną, z możliwością podziału na 6 działek, Dz nr: 223/1 (74/9)
oraz lokalizację w dobrze zaprojektowanej obsłudze komunikacyjnej obszaru – ul. Przejrzysta
przedszkola.
Wyznaczenie ulic dojazdowych do działki
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz nr: 223/1 (74/9)
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Dzielnica Szerokie
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Działki pod zabudowę jednorodzinną.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Działki pod zabudowę jednorodzinną.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością jej podziału.

Dz nr: 223/1 (74/9)
Dzielnica Szerokie

Dz. nr: 180/3
Dzielnica Szerokie

+

+
+

+

+

+
+

Dz nr: 223/1 (74/9)
Dzielnica Szerokie

+

Dz nr: 280/4; 280/6
Dzielnica Szerokie

+

Dz nr: 65/7; 65/4;
65/9; 65/11; 66/5
Dzielnica Szerokie

+

ul. Urodzajna

+

Nr Mdok: 167123/05/2014

Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dzielnica Szerokie
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo

24

pismo nr
1(32)10

230

7.10.2010

[...]*

231

7.10.2010

[...]*

232

5.10.2010

[...]*

233

5.10.2010

[...]*

234

5.10.2010

[...]*

235

236

237

238

239

240

4.10.2010

01.10.2010

06.10.2010

06.10.2010

07.10.2010

9.09.2010

[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

[...]*

mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.
Dz. nr: 248/1
ul. Zakątek
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Dz. nr: 3
ul. Mgielna

Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 280/8
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo Dzielnica Szerokie
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Działka pod zabudowę jednorodzinną.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną z możliwością jej podziału.
dz. nr 9, ul.
Mgielna
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dzielnica Szerokie
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo ul. Mgielna
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Podział działki i zabudowa jednorodzinna.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty Dz. nr: 54/31;
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo 54/33
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego Dzielnica Sławin
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Przeznaczenie pod usługi.
Dz. nr: 31/7
(33/10)
ul. Nałęczowska
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Dostępność komunikacyjna, odpowiednie izolacje od uciążliwości nowej trasy, korekty
dot. warunków zabudowy i przeznaczenia terenów, m.in. pod budownictwo
mieszkaniowe i nieuciążliwe usługi. Pilna fragmentaryczna zmiana obowiązującego
studium i planu zanim zostanie opracowany cały nowy dokument studium.
Przeznaczenie na cale budowlane.

+
+
+
+

+
+

+

+

Dzielnica Szerokie

+
Dzielnica Szerokie

+
Dz. nr: 225
Dzielnica Szerokie

+

Dz. nr: 272/1
ul. Przejrzysta

+

+

RUDNIK (III SEGREGATOR)
241

14.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Dz. nr: 30/2
ul. Dębowa

242

7.10.2010

[...]*

Likwidacja terenów zielonych i przekształcenie w działkę całkowicie budowlaną.

Dz. nr: 17/1 (42/3)

Nr Mdok: 167123/05/2014

25

pismo nr 253/10

243

7.10.2010

[...]*

Likwidacja terenów zielonych i przekształcenie w działkę całkowicie budowlaną.

244

7.10.2010

[...]*

Likwidacja terenów zielonych i przekształcenie w działkę całkowicie budowlaną.

245

5.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

ul. Goździkowa
Dz. nr: 17/1 (42/3)
ul. Goździkowa
Dz. nr: 17/2 (42/3)
ul. Goździkowa

+
+
+

Dz. nr: 30/9
ul. Dębowa

+

Dz. nr: 30/9
ul. Dębowa

+

246

5.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

247

6.10.2010

[...]*

Udzielenie informacji dotyczącej planowanego usytuowania dróg dojazdowych do Dz. nr: 16
gospodarstwa oraz przebiegu drogi gminnej ul. Nasutowska, gdyż obecnie ul. ul. Nasutowska
Nasutowska przebiega przez działkę nr 16.
Przeznaczenie na tereny budowlane.
Dz. nr: 64 (42/ ½)
ul. Dębowa

+

248

6.10.2010

[...]*

249

4.10.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Dz. nr: 30/2
ul. Dębowa

250

30.09.2010

[...]*

Przeznaczenie na tereny budowlane.

Dz. nr: 30/10; 30/3
ul. Dębowa

+

251

29.09.2010

[...]*

Przeznaczenie na tereny budowlane.
Budowa domu bliźniaczego, z wjazdem na posesję od strony wschodniej, tj. z
administracyjnie wyznaczonej drogi (działa 6/6).

Dz. nr: 6/5; 6/6
ul. Dębowa

+

Dz. nr: 2 (42/3)
ul. Goździkowa

+

Dz. nr: 9/5; 30/11
ul. Dębowa

+

Dz. nr: 3/2
ul. Konwaliowa

+

252

21.09.2010

[...]*
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

253
254

11.09.2010
11.09.2010

[...]*
[...]*

Przekształcenie działek rolnych na budowlane.
Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

CZUBY/LSM
255

11.10.2010

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
CZUBY

Nr Mdok: 167123/05/2014

1.

+
+

pismo nr
1/23/10

(III SEGREGATOR)

Osiedle Ruta:
Osiedla SM Czuby
1. dz. nr: 41/1 (30/3) przy ul. Stokrotki i Rucianej – zmiana przeznaczenia z UP w Lublinie
na M2 oraz wyłączenie ze strefy V1 objętej ochroną przed dogęszczaniem i

26

+

pismo nr

ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

2.

3.

4.

5.

Nr Mdok: 167123/05/2014

wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację budynku mieszkalnego,
dz. nr: 52/10 (30/10) przy ul. Watykańskiej i Jutrzenki – wprowadzenie
oznaczenia dla ciągów pieszo-jezdnych KX1/R zamiast KX/R,
3. dz. nr: 55/2 (30/10) przy ul. Jutrzenki - wprowadzenie oznaczenia dla ciągów
pieszo-jezdnych KX1/R zamiast KX/R,
4. dz. nr: 48 + działki wydzielone pod pas drogowy ul. Różanej – korekta linii
rozgraniczających pas drogowy,
5. dz. nr: 46 + działki wydzielone pod pas drogowy ul. Rucianej – korekta linii
rozgraniczających pas drogowy.
Osiedle Widok:
1. dz. nr: 99/2 (27/3) przy ul. Bursztynowej – zmiana przeznaczenia z Ub na
KS, co pozwoli urządzić parking dla mieszkańców,
2. dz. nr: 3/35 i część 2/6 (27/8) przy ul. Bursztynowej - zmiana przeznaczenia
z U na KS1, co pozwoli urządzić parking lub parkingo - garaż dla
mieszkańców,
3. dz. nr: 2/3 (27/3) przy ul. Szmaragdowej – objęcie oznaczeniem KS1 części
działki 2/3 przylegającej do istniejącego parkingu i zespołu garażowego
Osiedle Błonie
1. dz. nr: 14/9 (30/2) przy ul. Hetmańskiej i Dragonów – przeznaczenie części
działki pod parkingi, przez wprowadzenie oznaczenia KS,
2. dz. nr: 37/9 (30/2) przy ul. Hetmańskiej - przeznaczenie części działki pod
parkingi, przez wprowadzenie oznaczenia KS, obecnie działka – pod usługi
UPo,
3. dz. nr: 13/4 (30/2) przy ul. Szaserów – zmiana przeznaczenia z Ub pod
parkingi, przez wprowadzenie oznaczenia KS + część przylegającej działki
nr 15/3, obecnie przeznaczoną pod ciąg pieszych,
4. dz. nr: 40/2 (30/1) ul. Dragonów + działki wydzielone pod pas drogowy ul.
Dragonów – konieczna korekta linii rozgraniczających pas drogowy
5. dz. nr: 40/1 (30/1) ul. Husarska – konieczna korekta linii rozgraniczających
pas drogowy
6. dz. nr: 15/5 (30/2) ul. Rycerska – konieczne wydzielenie pasa drogowego i
oznaczenie drogi gminnej – dojazdowej do obiektów oświaty.
Osiedle Poręba:
1. dz. nr: 105/10 (27/11) przy ul. Perłowej – przeznaczenie części działki pod
parkingi KS1 oraz komunikację samochodową jako kontynuację drogi – ul.
Perłowej i połączenie przez ul. Bursztynową z ul. Neferytową,
2. dz. nr: 3/1; 3/3 (27/9) przy ul. Bursztynowej – część działki przeznaczonej
pod zieleń przeznaczyć na parkingi KS.
Osiedle Łęgi
1. dz. nr: 19/9 (30/11) przy ul. Wiklinowej – wprowadzenie zapisów
umożliwiających realizację budynku wielorodzinnego,
2. dz. nr: 19/12 (30/11) przy ul. tatarakowej – zmiana przeznaczenia z usług na
budynek mieszkalny wielorodzinny M2,
3. dz. nr: 5/17 (30/11) przy ul. Tymiankowej – zmiana przeznaczenia z zieleni
na budynek mieszkalny wielorodzinny M2,
4. dz. nr: 5/14 + działki wydzielone pod pas drogowy ul. Tymiankowej –
konieczna korekta linii rozgraniczających pas drogowy,
2.
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7.10.2010

8.10.2010

SELGROS Sp. z
o.o.
ul. Zamehofa 133
61-131 Poznań

[...]*

ALDIK Sp. z o.o.
ul. Braci
Wieniawskich 5
20-844 Lublin
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dz. nr: 33/2 + działki wydzielone pod pas drogowy ul. Kaczeńcowej konieczna korekta linii rozgraniczających pas drogowy,
6. dz. nr: 33/1 + działki wydzielone pod pas drogowy ul. Biedronki - konieczna
korekta linii rozgraniczających pas drogowy,
1. W Strefie lokalizacji wielkokubaturowych obiektów handlowych X2 dopuścić
lokowanie obiektów handlu hurtowego.
2. Strefę X2 wyłączyć z zakresu obowiązywania ochrony i kształtowania krajobrazu
kulturowego historycznych obszarów osadniczych wzdłuż doliny rzeki Czechówki
– SOK2.
3. Dla Strefy X2 znieść następujące wymogi dotyczące Strefy miejskiej Y2:
•
opracowania koncepcji realizacyjnej lub/i kompleksowej koncepcji
programowo-przestrzennej całego obszaru, jako warunku realizacji
inwestycji,
•
opracowania ekspertyzy wpływu inwestycji na krajobraz kulturowy koncepcji
wariantowych i przeprowadzania konkursu.
4. Dla Strefy X2 wymóg zapewnienia miejsc postojowych dla obiektów handlowych
do powierzchni sprzedaży i jako minimalną określić ilość: 1 miejsce postojowe na
każde 30 m2 powierzchni sprzedaży.
5. Dla Strefy X2 znieść wymóg dla parkingów naziemnych wprowadzenia zieleni
towarzyszącej, a w tym wymóg wprowadzenia zadrzewienia.
6. Dla Strefy X2 znieść całkowicie ustalenie „Dla terenów usługowych ustala się
intensywność wykorzystania terenu nie mniejszą niż 1,5” lub dopuścić
„intensywność zabudowy netto” 0,2 i większą.
7. Dla Strefy X2 znieść całkowicie wymóg odległości linii zabudowy od
poszczególnych klas dróg pozostawiając te regulacje przepisom odrębnym.
8. Stosowanie w zapisach planu miejscowego pojęć z zakresu prawa budowlanego,
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie i innych przepisów oraz zdefiniowanie pojęć
stosowanych w zapisach planu miejscowego, a nie wyjaśnionych w tych
przepisach.
Realizacja przystanku kolejowego Lublin Zachodni (vel Lublin Rury) oraz
zagospodarowanie sąsiadującego z nim terenu w sposób taki, aby przynajmniej jego
część miała charakter lokalnego centrum zawierającego:
•
plac o charakterze miejskim z przestrzenią publiczną sprzyjającą przebywaniu
tam
•
handel i usługi
•
biura
•
przystanki komunikacji miejskiej umożliwiające dogodne przeskoki z pociągów do
autobusów/trolejbusów
•
parking dla rowerów
Przystanek kolejowy Lublin Zachodni powinien być przeznaczony zarówno dla
pociągów regionalnych, jak i dalekobieżnych.
Wyznaczenie drogi dojazdowej łączącej ul. Tatarakową i ul. Biedronki.
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Dz. nr: 136 -144
al. Kraśnicka
Dz. nr: 6 – 14 ul.
Gęsia

+

Dzielnica Czuby

+

Dz nr: 19/10;
19/14 (30/11)
Dz nr: 19/11;
19/12 (30/11)
Dz nr: 27 (30/11)

+

259

260

8.10.2010

04.10.2010

Pomiędzy ul.
Tatarakową a ul.
Biedronki
POM Sp. z o.o.
Zmiana obecnego ciągu komunikacyjnego z pieszego na pieszo-jezdny oraz Dz nr: 162;
ul. Koncertowa 11 kwalifikacja ciągu jako drogi gminnej.
163/1; 200 (31/12)
20-844 Lublin
Dz nr: 576; 164/4
(31/12) Dz nr:
163/2; 164/2
(31/12) pomiędzy
ul. Zakładową a
ul.Gen.Zajączka
[...]*
Przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe.
Dz. nr: 157/7
ul. Kazimierza
Wielkiego

+

+

POZOSTAŁE WNIOSKI
261

10.10.2010

[...]*

Pod budownictwo jednorodzinne i podział działek.

Dz. nr: 67; 65
(48/5)
ul. Ziołowa

+

[...]* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta
/-/ Stanisław Kalinowski
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