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UCHWADA NR 166/XI/2011

 RADY MIASTA LUBLIN

 z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszaru 
poEoronego w rejonie ulic: SpóEdzielczo[ci Pracy i Nasutowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) w związku z uchwa-
Eą Nr 488/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 
papdziernika 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego miasta Lublin czę[ć I i III 
w rejonie ulic: SpóEdzielczo[ci Pracy i Nasutowskiej, 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
dla obszaru poEoronego w rejonie ulic: SpóEdziel-
czo[ci Pracy i Nasutowskiej z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Lublin (uchwalonego uchwaEą Nr 
359/XX/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 
kwietnia 2000 r, wraz ze zmianą uchwaloną uchwa-
Eą Nr 165/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 
czerwca 2011 r., zwanego dalej Studium).

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin dla obszaru poEorone-
go w rejonie ulic: SpóEdzielczo[ci Pracy i Nasutow-
skiej, zwany dalej planem miejscowym.

3. Planem miejscowym obejmuje się obszar o po-
wierzchni ok. 30 ha, poEorony przy póEnocnej grani-
cy miasta Lublin w obrębach geodezyjnych 18 i 42, 
okre[lony na rysunku planu miejscowego.

4. Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1) zaEącznik nr 1 jako rysunek planu miejscowego 

opracowany w skali 1:1000;
2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Lublin o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu planu miejscowego ｠ 
zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Lublin o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
lerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania ｠ zaEącznik nr 3.

§2. 1. Przedmiotem opracowania jest ustalenie 
przeznaczenia terenu, okre[lenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasad obsEugi ko-
munikacyjnej i inrynieryjnej obszaru opracowania z 
uwzględnieniem zakresu ustaleG okre[lonych w art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

2. Plan miejscowy nie podejmuje ustaleG w zakre-
sie granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 
pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z pópn. zm.).

3. Plan miejscowy wyznacza liniami rozgranicza-
jącymi granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z pópn. zm.).

§3. 1. Ustalenia planu miejscowego są zawar-
te w formie ustaleG tekstowych, będących tre[cią 
uchwaEy oraz ustaleG graficznych zawartych na ry-
sunku planu miejscowego, stanowiącego zaEącznik 
nr 1 do uchwaEy.

2. Obowiązującymi ustaleniami planu miejscowe-
go są:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów w liniach 

rozgraniczających, identyfikujące tereny, oznaczają-
ce kolejny numer porządkowy terenu oraz oznacze-
nia dotyczące przeznaczenia terenu, w szczególno-
[ci:1UC, 2U, 3U/MN, 4KDW/ZP, 5 U/MN, 6KDGP, 
7KDL, 8KDD, 9KDD, 10KDD i 11E;

4) przednie nieprzekraczalne linie zabudowy z 
wyszczególnieniem przedniej nieprzekraczalnej linii 
zabudowy dla obiektów z pomieszczeniami przezna-
czonymi na staEy pobyt ludzi oraz przedniej nieprze-
kraczalnej linii zabudowy dla obiektów z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi;

5) strefy:
a) lokalizacji budynków o najwyrszych wysoko-

[ciach,
b) ekspozycji, w której wymagane jest staranne 

opracowanie elementów przestrzennych, w tym: 
pierzei, detalu architektonicznego, zieleni, maEej ar-
chitektury i innych,

c) lokalizacji obiektów i urządzeG reklamowych ｠ 
pylonów,
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d) lokalizacji zbiornika retencyjnego wód opado-
wych i roztopowych,

e) poziomu 0, przyjętego do odniesienia wysoko-
[ci budynków i no[ników reklamowych,

f) uciąrliwo[ci elektroenergetycznej linii wysokie-
go napięcia, z ograniczeniami sposobu zagospoda-
rowania zgodnymi z przepisami odrębnymi.

3. PozostaEe oznaczenia graficzne, znajdujące się 
na rysunku planu miejscowego, stanowią informa-
cję lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejsco-
wego.

§4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) akcencie architektonicznym ｠ nalery przez to 

rozumieć czę[ć budynku, obiekt budowlany wyrór-
niający się w szczególno[ci formą, detalem, kolory-
styką, mogący stanowić lokalną dominantę archi-
tektoniczną;

2) dominancie wysoko[ciowej ｠ nalery przez to 
rozumieć czę[ć budynku o wysoko[ci i skali wyrór-
niającej ją w zespole zabudowy, podporządkowują-
cej sobie caEo[ć kompozycji przestrzennej zespoEu 
budynków projektowanych na terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi;

3) dopuszczalnym procencie powierzchni zabu-
dowy ｠ nalery przez to rozumieć powierzchnię za-
budowy wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrz-
nych krawędzi budynku na powierzchnie terenu 
w stosunku do powierzchni dziaEki lub terenu in-
westycji, wyraroną w procentach; do powierzch-
ni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów 
budowlanych ani ich czę[ci nie wystających ponad 
powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, ramp 
zewnętrznych, daszków, występów dachowych, 
powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty 
pomocnicze, w tym zbiornika retencyjnego;

4) intensywno[ci zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni caEkowitej wszystkich 
kondygnacji naziemnych (w rozumieniu przepisów 
odrębnych) wszystkich budynków na dziaEce bu-
dowlanej do powierzchni tej dziaEki;

5) przedniej nieprzekraczalnej linii zabudowy - na-
lery przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, 
linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzym-
sów, okapów, zadaszeG nad wej[ciami, schodów 
zewnętrznych, pochylni, tarasów, czę[ci podziem-
nych tych budynków;

6) no[niku informacji wizualnej ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt lub urządzenie informacji wizualne-
j-reklamy w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
umieszczony w polu widzenia urytkowników drogi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia, inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, w sposób okre[lony ustaleniami pla-
nu; przeznaczenie dopuszczalne nie more przekra-
czać 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, w sposób okre[lony ustaleniami 
planu;

9) pylonie reklamowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć no[nik informacji wizualnej o znacznej wyso-
ko[ci z morliwo[cią efektów pod[wietlania reklam, 
na którym morliwe jest umieszczenie wielu reklam 
w durym formacie, w szczególno[ci mający zasto-
sowanie jako no[nik reklamy przy kompleksach han-
dlowych, w centrach miast oraz przy durych wę-
zEach komunikacyjnych.

§5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1UC ustala się:

1. W zakresie przeznaczenia terenów:
1) podstawowe przeznaczenie terenu pod realiza-

cję obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 
powyrej 2000 m²; jako przeznaczenie równowarne 
ustala się realizację obiektów usEugowych komer-
cyjnych i uryteczno[ci publicznej, parkingów i ga-
rary wielostanowiskowych obsEugujących obiekty 
handlowe i usEugowe;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej, w 

tym sieci i urządzeG telekomunikacyjnych,
b) dróg wewnętrznych,
c) zbiornika retencyjnego wód opadowych i rozto-

powych z terenu 1UC,
d) wolno stojących no[ników informacji wizualnej,
e) terenów zieleni urządzonej.
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego ustala się:
1) zachowanie przedniej nieprzekraczalnej linii za-

budowy, w tym dla obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ci 
minimum 40 m od krawędzi jezdni al. SpóEdzielczo-
[ci Pracy, minimum 15 m od krawędzi jezdni ul. Na-
sutowskiej oraz od krawędzi jezdni drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem 8 KDD, minimum 6 m 
od krawędzi jezdni drogi oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 9 KDD oraz w odlegEo[ci min. 15 m od 
póEnocnej granicy terenu; nalery zachować nieprze-
kraczalną linię zabudowy wyznaczoną granicą stre-
fy uciąrliwo[ci elektroenergetycznej linii wysokiego 
napięcia w póEnocno-zachodnim narorniku terenu 
1UC; dla obiektów z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na czasowy pobyt ludzi wyznacza się nieprze-
kraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci minimum 15 
m od krawędzi jezdni al. SpóEdzielczo[ci Pracy;

2) zachowanie zasady lokalizacji budynków o naj-
wyrszych wysoko[ciach w strefie wysoko[ci obiek-
tów kubaturowych, okre[lonej na rysunku planu;

3) zachowanie zasady lokalizacji dominant wyso-
ko[ciowych oraz akcentów architektonicznych je-
dynie w strefie wysoko[ci obiektów kubaturowych;

4) szczególnie staranne opracowanie rozwiązaG 
i elementów przestrzennych w strefie ekspozycji, 
okre[lonej na rysunku planu, w szczególno[ci ziele-
ni, obiektów maEej architektury i innych rozwiązaG 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 128 ｠ 11229 ｠ Poz. 2218 

przestrzennych;
5) zachowanie strefy lokalizacji wolno stojących 

no[ników informacji wizualnej o szeroko[ci nie 
większej nir 50 m od linii rozgraniczających drogi, 
do których przylega teren, w tym ul. Nasutowskiej 
i al. SpóEdzielczo[ci Pracy, okre[lonej na rysunku 
planu ｠ w szczególno[ci lokalizacji pylonów rekla-
mowych;

6) lokalizację obiektów maEej architektury w stre-
fach wolnych od zabudowy, w szczególno[ci w 
miejscach o charakterze przestrzeni publicznych;

7) wymóg spójno[ci przestrzennej caEego zespoEu 
zabudowy kubaturowej ｠ zabudowę nalery ksztaE-
tować jako zespóE obiektów o harmonizującej ze 
sobą formie i detalu architektonicznym.

3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) otwarte przestrzenie parkingowe, realizowane 
w poziomie terenu (tzn. bez kondygnacji podziem-
nej) nalery uzupeEnić zielenią;

2) nalery przewidzieć zagospodarowanie ziele-
nią urządzoną nisko i wysokopienną wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych,

3) nalery zagospodarować zielenią wysoką strefy 
póEnocno-wschodniej terenu jako strefy przej[cio-
wej pomiędzy istniejącymi w sąsiedztwie terenami 
zielonymi a zespoEem zabudowy kubaturowej;

4) wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia 
zieleni na obszarze planu lub jej usuwanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowania wód opadowych oraz roz-
topowych na terenie poprzez odprowadzenie ich 
po wcze[niejszym podczyszczeniu tych wód do 
zbiornika retencyjnego lokalizowanego w póEnoc-
no-wschodnim narorniku terenu oraz do kanalizacji 
deszczowej, zbiornik o nieregularnej linii brzegowej 
nalery realizować z uwzględnieniem naturalnego 
uksztaEtowania terenu;

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z regu-
lacjami obowiązującymi w tym zakresie na terenie 
miasta ｠ ustala się obowiązek selektywnej zbiórki 
odpadów i uwzględnienie potrzeb terenowych dla 
selektywnego gromadzenia odpadów;

8) zasilenie w ciepEo z miejskiego systemu cie-
pEowniczego lub w oparciu o lokalne niskoemisyjne 
pródEa ciepEa.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
obowiązuje zachowanie istniejącego przy al. SpóE-
dzielczo[ci Pracy krzyra przydrornego; w uzasad-
nionych przypadkach dopuszcza się morliwo[ć 
przesunięcia miejsca sytuowania krzyra w pasie 
równolegEym do al. SpóEdzielczo[ci Pracy jednak nie 
więcej nir do 30 m licząc od punktu obecnej loka-
lizacji;

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) lokalizacja reklam w formie wolno stojących 
no[ników informacji wizualnej dopuszczalna jest 
w szczególno[ci w strefie wyznaczonej na rysun-
ku planu, w tym przylegającej do ul. Nasutowskiej i 
poEudniowo-zachodniego odcinka al. SpóEdzielczo[ci 
Pracy ｠ dopuszcza się w tej strefie realizację nie 
więcej nir 4 pylonów reklamowych do 40 m nad 
poziom 0, okre[lony w §5 ust. 6 pkt 3;

2) przestrzenie wokóE wej[ć frontowych w poEu-
dniowo i [rodkowo - zachodniej czę[ci terenu oraz 
przestrzeG parkingu od strony al. SpóEdzielczo[ci 
Pracy peEnić będą rolę przestrzeni o charakterze pu-
blicznym - nalery wyposaryć w obiekty maEej archi-
tektury, zieleG, dopuszcza się realizację no[ników 
informacji wizualnej związanej z przeznaczeniem 
podstawowym terenu.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki 
intensywno[ci zabudowy:

1) powierzchnia zabudowy terenu nie więcej nir 
80%;

2) ustala się wskapnik intensywno[ci zabudowy 
nie większy nir 1,8;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 20%;

4) ustala się okre[lanie wysoko[ci zabudowy bu-
dynków w odniesieniu do punktu 0, okre[lonego na 
rysunku planu na rzędnej 211 m npm, zgodnie ze 
strefami wyznaczonymi na rysunku planu, w tym 
w strefie lokalizacji budynków o najwyrszych wy-
soko[ciach dopuszcza się wysoko[ć nie wyrej nir 
35 m od poziomu 0, wskazanego na rysunku; na 
pozostaEym terenie wysoko[ć nie wyrej nir 25 m 
nad poziom 0 jw.;

5) w zakresie miejsc postojowych ustala się 
wskapnik minimum 1 miejsca postojowego na 40 
m² pow. urytkowej lokali urytkowych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu dopuszcza się podziaE terenu 
sEurący realizacji praw wEasno[ci poszczególnych 
wspóEwEa[cicieli zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi. Karda nowo wy-
dzielona dziaEka nie more być mniejsza nir 1000 m².

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich urytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy ustala się uwzględ-
nienie w zagospodarowaniu terenów przebiegu 
istniejącej infrastruktury i zachowanie wEa[ciwych 
odlegEo[ci regulowanych normami i przepisami od-
rębnymi. W szczególno[ci nalery w zagospodaro-
waniu terenu uwzględnić strefę uciąrliwo[ci od 
elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia w póE-
nocno-zachodniej czę[ci terenu, zastosować ograni-
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czenia wynikające z przepisów odrębnych w pasie 
o szeroko[ci 17,5 m od osi napowietrznej linii elek-
troenergetycznej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) dostępno[ć dla samochodów z terenów przyle-
gEych dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla dróg wewnętrznych utrzymanie parame-
trów technicznych nie mniejszych nir dla dróg pu-
blicznych klasy dojazdowej;

3) liczba miejsc postojowych wynikająca z zakEa-
danego na tym terenie programu usEugowego jed-
nak nie mniej nir 1 miejsce postojowe na 40 m² 
powierzchni urytkowej lokali urytkowych usEug;

4) miejsca przeEadunków zaopatrzenia nalery re-
alizować poza miejscami postojowymi;

5) ustala się powiązanie sieci i urządzeG infrastruk-
tury technicznej z miejskim ukEadem zewnętrznym 
oraz zapewnienie dostępu do sieci i wEa[ciwych pa-
rametrów technicznych tych sieci i urządzeG zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

6) ustala się realizację zbiornika retencyjnego wód 
opadowych i roztopowych z uwzględnieniem morli-
wo[ci przepompowania wód opadowych i roztopo-
wych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

7) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej;

8) dopuszcza się realizację wEasnego ujęcia wody 
dla celów ochrony przeciwporarowej oraz dla celów 
bytowych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym 
zakresie.

11. W zakresie sposobu i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów zakazuje się tymczasowego zagospodaro-
wania terenów, z wyEączeniem trwania budowy ze-
spoEu obiektów handlowych i usEugowych.

12. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
miejscowego symbolem 2U ustala się:

1. W zakresie przeznaczenia terenów:
1) podstawowe przeznaczenie terenów zabudo-

wy usEugowej pod realizację obiektów usEugowych 
o uciąrliwo[ci ograniczającej się do granicy terenu 
2U, bez morliwo[ci realizacji funkcji mieszkaniowej 
na tym terenie;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej, w 

tym sieci i urządzeG telekomunikacyjnych,
b) dróg wewnętrznych,
c) parkingów,
d) terenów zieleni urządzonej,
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego ustala się:
1) zachowanie przedniej nieprzekraczalnej linii za-

budowy w odlegEo[ci minimum 15 m od krawędzi 
jezdni al. SpóEdzielczo[ci Pracy;

2) realizację dachów o niewielkim stopniu nachy-
lenia poEaci dachowych, nie więcej nir do 10 stopni, 
lub dachów pEaskich;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeG peEnych i ogrodzeG z 
betonowych elementów prefabrykowanych.

3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) otwarte przestrzenie parkingowe, realizowane 
w poziomie terenu (tzn. bez kondygnacji podziem-
nej) nalery uzupeEnić zielenią wysoką z zachowa-
niem wskapnika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych;

2) nalery przewidzieć zagospodarowanie ziele-
nią urządzoną nisko i wysokopienną wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych,

3) odprowadzenie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

4) zagospodarowania wód opadowych i roztopo-
wych z dachów i powierzchni utwardzonych na te-
renie wEasnym lub poprzez odprowadzenie ich do 
sieci kanalizacji deszczowej;

5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z regula-
cjami stosowanymi na terenie miasta Lublin, obo-
wiązuje selektywna zbiórka odpadów z uwzględ-
nieniem potrzeb terenowych do ich selektywnego 
gromadzenia;

6) zasilenie w ciepEo z miejskich sieci ciepEowni-
czych lub z lokalnych niskoemisyjnych pródeE ciepEa.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) nie dopuszcza się lokalizacji reklam w formie 
wolno stojących no[ników informacji wizualnej za 
wyjątkiem informacji/reklamy związanej z prowa-
dzoną na terenie dziaEalno[cią gospodarczą;

2) zakazuje się stosowania ogrodzeG wykonanych 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
ogrodzeG peEnych.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki 
intensywno[ci zabudowy:

1) powierzchnia zabudowy terenu nie więcej nir 
60%, obowiązuje wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy nie większy nir 0,7 ;

2) obowiązuje wysoko[ć górnej krawędzi dachu 
nie wyrej nir 12 m nad poziom terenu;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 20%;

4) ustala się wysoko[ci zabudowy do 12 m nad 
poziom terenu;

5) ustala się wskapnik wyposarenia w miejsca po-
stojowe nie mniej nir 1 miejsce postojowe na 40 m² 
pow. urytkowej lokali urytkowych usEug.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
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ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym ustala się powierzchnię kardej nowo 
wydzielanej dziaEki budowlanej minimum 1500 m².

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uryt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się zakaz 
realizacji obiektów przeznaczonych na staEy pobyt 
ludzi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) dostępno[ć komunikacją koEową od al. SpóE-
dzielczo[ci Pracy na zasadzie prawych skrętów z 
pasa wyEącznie dla zjazdów na teren 2U oraz z mor-
liwo[cią wykorzystania systemu dróg wewnętrz-
nych na terenie 1UC na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę tego terenu;

2) liczba miejsc postojowych wynikająca z zakEa-
danego na tym terenie programu usEugowego jed-
nak nie mniej nir 1 miejsce postojowe na 40 m² 
powierzchni urytkowej lokali urytkowych usEug.

3) obsEuga komunikacyjna, w tym zaopatrzenie na 
wEasnym terenie w sposób nie powodujący utrud-
nieG na drodze publicznej;

4) ustala się powiązanie sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej z ukEadem zewnętrznym oraz 
zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

11. W zakresie sposobu i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów zakazuje się tymczasowego zagospoda-
rowania terenów, z wyEączeniem trwania budowy 
obiektu przeznaczenia podstawowego.

12. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
miejscowego symbolem 3U i 5 U ustala się:

1. W zakresie przeznaczenia terenów:
1) podstawowe przeznaczenie terenów zabudowy 

usEugowej pod realizację budynków usEugowych, w 
których prowadzona dziaEalno[ć gospodarcza ogra-
nicza się do granicy wEasnej dziaEki;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) mieszkaG dla wEa[cicieli usEug lub personelu z 

zastosowaniem rozwiązaG technicznych minimali-
zujących skutki uciąrliwo[ci akustycznej otoczenia,

b) sieci i urządzeG infrastruktury technicznej, w 
tym sieci i urządzeG telekomunikacyjnych,

c) dróg wewnętrznych,
d) parkingów,
e) terenów zieleni urządzonej,
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego ustala się:
1) zachowanie przedniej nieprzekraczalnej linii za-

budowy dla obiektów z pomieszczeniami przezna-
czonymi na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ci minimum 
40 m od krawędzi jezdni al. SpóEdzielczo[ci Pracy 
w strefie zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;

2) stosowanie dachów pEaskich lub dachów o ką-
cie nachylenia gEównych poEaci dachowych pomię-
dzy 10-20 stopni, z zachowaniem ukEadu równo-
legEego gEównej kalenicy do osi al. SpóEdzielczo[ci 
Pracy;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeG peEnych i ogrodzeG z 
betonowych elementów prefabrykowanych.

3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) nalery przewidzieć zagospodarowanie ziele-
nią urządzoną nisko i wysokopienną wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych,

2) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) zagospodarowania wód opadowych i roztopo-
wych z dachów i powierzchni utwardzonych na te-
renie wEasnym lub poprzez odprowadzenie ich do 
sieci kanalizacji deszczowej;

4) zagospodarowanie odpadów zgodnie z regula-
cjami stosowanymi na terenie miasta Lublin, obo-
wiązuje selektywna zbiórka odpadów z uwzględ-
nieniem potrzeb terenowych do ich selektywnego 
gromadzenia.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych: nie dopusz-
cza się lokalizacji reklam w formie wolno stojących 
no[ników informacji wizualnej za wyjątkiem infor-
macji/reklamy związanej z dziaEalno[cią prowadzoną 
na danej dziaEce;

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskapniki 
intensywno[ci zabudowy:

1) powierzchnia zabudowy terenu nie więcej nir 
30%, obowiązuje wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy nie większy nir 0,5;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 20%;

3) ustala się wysoko[ć górnej krawędzi dachu nie 
wyrej nir 12 m nad poziom terenu;

4) ustala się wskapnik wyposarenia w miejsca po-
stojowe nie mniej nir 1 miejsce postojowe na kar-
de rozpoczęte 40 m² pow. urytkowej lokali uryt-
kowych usEug i minimum 2 miejsca postojowe na 
mieszkanie.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
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niem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.
8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 

scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym dopuszcza się podziaEy po linii prosto-
padEej do osi al. SpóEdzielczo[ci Pracy z zachowa-
niem minimum 20 m szeroko[ci frontu dziaEek (ist-
niejących i nowo wydzielanych).

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich urytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się zakaz re-
alizacji obiektów mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko wychodzących swoją uciąrliwo[cią 
poza granice dziaEki inwestorskiej.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) dostępno[ć dla komunikacji koEowej z drogi ser-
wisowej zlokalizowanej w pasie drogowym al. SpóE-
dzielczo[ci Pracy zgodnie z rysunkiem planu;

2) liczba miejsc postojowych wynikająca z zakEa-
danego na tym terenie programu usEugowego jednak 
nie mniej nir 1 miejsce postojowe na karde rozpo-
częte 40 m² powierzchni urytkowej lokalu urytko-
wego usEug oraz minimum 2 miejsca postojowe na 
1 mieszkanie;

3) obsEuga komunikacyjna związana z zaEadun-
kiem lub rozEadunkiem towarów na wEasnym terenie 
w sposób nie powodujący utrudnieG na drodze ser-
wisowej zlokalizowanej w pasie drogowym al. SpóE-
dzielczo[ci Pracy;

4) ustala się powiązanie sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej z ukEadem zewnętrznym oraz 
zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami 
odrębnymi, dopuszcza się zaopatrzenie w ciepEo we 
wEasnym zakresie w oparciu o paliwa niskoemisyj-
ne.

11. W zakresie sposobu i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów zakazuje się tymczasowego zagospoda-
rowania terenów, z wyEączeniem trwania budowy 
obiektu.

12. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 11E ustala się przeznaczenie pod realiza-
cję urządzeG i obiektów elektroenergetyki, w szcze-
gólno[ci maEogabarytowej stacji transformatorowej 
wnętrzowej.

2. Dla budynku trafostacji nie obowiązuje przed-
nia nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Nasutow-
skiej, oznaczonej symbolem 7 KDL.

3. Budynek trafostacji o wysoko[ci gEównej kale-
nicy lub górnej pEaszczyzny dachu nie więcej nir 3,5 
m nad poziom terenu; dopuszcza się sytuowanie w 
odlegEo[ci 1,5 m od granic sąsiedniej dziaEki budow-
lanej.

4. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeG infra-

struktury technicznej.
5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 

których ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§9. Dla terenów komunikacji koEowej oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego symbolem 
4KDW/ZP ustala się:

1. W zakresie przeznaczenia terenów:
1) podstawowe przeznaczenie terenu pod realiza-

cję urządzeG komunikacji wewnętrznej, obsEugującej 
teren 1UC z dopuszczeniem przebiegu drogi serwi-
sowej obsEugującej przylegEy teren do al. SpóEdziel-
czo[ci Pracy w związku ze zmianą istniejącego jej 
przebiegu spowodowanego planowaną realizacją 
dwupoziomowego zjazdu oraz terenów zieleni urzą-
dzonej; 

2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej, w tym sieci i urządzeG teleko-
munikacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) realizację estakady lub tunelu jako elementu 
dwupoziomowego zjazdu dróg wewnętrznych z al. 
SpóEdzielczo[ci Pracy;

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) nalery przewidzieć zagospodarowanie zielenią 

urządzoną niską i wysoką wszystkich wolnych od 
utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnie-
niem przepisów odrębnych,

2) zagospodarowanie wód opadowych z dróg i po-
wierzchni utwardzonych na terenie poprzez odpro-
wadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzo-
nych do sieci kanalizacji deszczowej na zasadach 
okre[lonych przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
się lokalizację reklam w formie wolno stojących no-
[ników informacji wizualnej.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskap-
ników intensywno[ci zabudowy nie podejmuje się 
ustaleG. Ustala się wskapnik powierzchni biologicz-
nie czynnej nie mniejszy nir 40%.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym ustala się minimalną powierzchnię 
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nowo wydzielanych dziaEek w wielko[ci min. 1500 
m2.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uryt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy nie podejmuje się 
ustaleG.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) zapewnienie kontynuacji istniejącej drogi serwi-
sowej obsEugującej przylegEy teren do al. SpóEdziel-
czo[ci Pracy.

2) zjazdy i wjazdy z drogi publicznej klasy GP (al. 
SpóEdzielczo[ci Pracy) zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

11. W zakresie sposobu i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów zakazuje się tymczasowego zagospoda-
rowania terenów, z wyEączeniem trwania budowy 
obiektów i urządzeG związanych z przeznaczeniem 
terenu.

12. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§10. Dla terenu komunikacji koEowej oznaczonego 
na rysunku planu miejscowego symbolem 6KDGP 
ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu pod prze-
bieg drogi publicznej klasy gEównej ruchu przy[pie-
szonego.

2. Dla drogi oznaczonej symbolem 6 KDGP ustala 
się:

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 40,0 m zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój dwujezdniowy;
3) w pasie drogowym wydziela się jezdnię dro-

gi serwisowej o dwu pasach ruchu po wschodniej 
stronie jezdni gEównych drogi GP;

4) w pasie drogowym nalery zlokalizować chod-
niki i [cierkę rowerową oraz przystanki komunikacji 
zbiorowej wyposaronych w zatoki i wiaty przystan-
kowe;

5) dopuszcza się realizację dwupoziomowego 
zjazdu jako elementu komunikacji wewnętrznej dla 
zespoEu usEugowo-handlowego na terenie oznaczo-
nym 1UC;

6) wprowadza się zakaz nowych zjazdów za wy-
jątkiem zjazdów obsEugujących tereny 1UC i 2U.

3. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 1%.

§11. Dla terenów komunikacji koEowej oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego symbolem 
7KDL ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenów pod prze-
bieg drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Dla drogi oznaczonej symbolem 7 KDL ustala 
się:

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 25 m ze zmianami w obrębie skrzyrowaG 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój jednojezdniowy z dodatkowymi pasami 
ruchu w obrębie skrzyrowaG;

3) w pasie drogowym zakEada się usytuowanie 
chodników, [cierki rowerowej oraz lokalizację przy-
stanków komunikacji zbiorowej wyposaronych w 
zatoki i wiaty przystankowe;

4) dostępno[ć poprzez skrzyrowania oraz zjazdy.
3. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 

której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 1%.

§12. Dla terenu komunikacji koEowej oznaczone-
go na rysunku planu miejscowego symbolem 8KDD 
ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu pod prze-
bieg drogi publicznej klasy dojazdowej.

2. Dla drogi oznaczonej symbolem 8 KDD ustala 
się:

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 35 m ze zmianami w obrębie skrzyrowaG 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój jednojezdniowy z dopuszczeniem dwu-
jezdniowego w zalerno[ci od potrzeb ruchowych 
wynikających z organizacji ruchu;

3) dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych pa-
sów ruchu w strefach skrzyrowaG;

4) na terenie 8KDD zakazuje się lokalizacji tym-
czasowych obiektów budowlanych, reklam, za wy-
jątkiem umieszczanych na i w wiatach przystanko-
wych.

3. Ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu 
terenu przebiegu istniejącej napowietrznej linii elek-
troenergetycznej wysokiego napięcia oraz strefy jej 
uciąrliwo[ci o szeroko[ci 17,5 m licząc od osi tej 
linii i zachowanie wEa[ciwych odlegEo[ci regulowa-
nych normami oraz przepisami odrębnymi.

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 1%.

§13. Dla terenu komunikacji koEowej oznaczone-
go na rysunku planu miejscowego symbolem 9KDD 
ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu pod prze-
bieg drogi publicznej klasy dojazdowej.

2. Dla drogi oznaczonej symbolem 9 KDD ustala 
się:

1) szeroko[ć pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających 20 m;

2) przekrój jednojezdniowy z dopuszczeniem do-
datkowych pasów ruchu w strefach skrzyrowaG i 
zjazdów;

3) na terenie 9 KDD zakazuje się lokalizacji tym-
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czasowych obiektów budowlanych, reklam, za wy-
jątkiem umieszczanych na i w wiatach przystanko-
wych.

3. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 1%.

§14. Dla terenu komunikacji koEowej oznaczonego 
na rysunku planu miejscowego symbolem 10KDD 
ustala się:

1. Podstawowe przeznaczenie terenu pod prze-
bieg drogi publicznej klasy dojazdowej oraz realiza-
cję placu manewrowego dla celów miejskiej komu-
nikacji zbiorowej.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 KDD 
ustala się:

1) szeroko[ć terenu w liniach rozgraniczających 
60 m;

2) przekrój jednojezdniowy zakoGczony skrzyro-
waniem w formie ronda z dopuszczeniem dodatko-
wych pasów ruchu w strefach skrzyrowaG i zjaz-
dów;

3) plac manewrowy z minimum 3 peronami przy-
stankowymi;

3. Dopuszcza się sytuowanie na terenie 10 KDD 
budynku parterowego o powierzchni zabudowy nie 
większej nir 30 m², niezbędnego dla potrzeb komu-
nikacji miejskiej (np. informacja, sprzedar biletów, 
toalety).

4. W zagospodarowaniu terenu nalery uwzględnić 
strefę uciąrliwo[ci od znajdującej się w póEnocno-
zachodniej czę[ci terenu elektroenergetycznej linii 

wysokiego napięcia o szeroko[ci 17,5 m licząc od 
osi tej linii, zastosować ograniczenia wynikające z 
przepisów odrębnych.

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie 
której ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysoko[ci 1%.

§15. Dla terenu objętego planem ustala się obo-
wiązek podEączenia do miejskiego systemu sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej za wyjątkiem 
dopuszczeG okre[lonych dla poszczególnych tere-
nów.

§16. W granicach niniejszego planu tracą moc 
obowiązującą ustalenia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego miasta Lublin czę[ć 
I i III, uchwalonych uchwaEami Rady Miasta Lublin 
nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 z 2002 r.) i nr 825/
XXXV/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego Nr 2 z 2006 r.) w rejonie ulic: 
SpóEdzielczo[ci Pracy i Nasutowskiej.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Lublina.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk
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ZAŁĄCZNIK nr 2

do uchwały nr 166/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  dla  obszaru  położonego 

w rejonie ulic: Spółdzielczości Pracy i Nasutowskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG 
ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN 
W REJONIE ULIC: SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY I NASUTOWSKIEJ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 29 kwietnia do 30 maja 2011 r. W dniu 27 maja 2011 roku odbyła się dyskusja  

publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 20 czerwca 2011 roku.

W  okresie  wyłożenia  projektu  planu,  jaki  i  w  terminie  21  dni  od  dnia  zakończenia  okresu 

wyłożenia,  żadna  z  osób  fizycznych  i  prawnych  oraz  żadna  z  jednostek  organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej nie wniosły uwag dotyczących projektu planu.

W związku z powyższym nie wykonano czynności polegającej na rozpatrzeniu uwag.
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ZAŁĄCZNIK nr 3
do uchwały nr 166/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Lublin  dla  obszaru  położonego 
w rejonie ulic: Spółdzielczości Pracy i Nasutowskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN W REJONIE ULIC: 

SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY I NASUTOWSKIEJ INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na  podstawie  art.  17,  pkt  5  i  20  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz.  717 z późn.  zm.)  o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, rozstrzyga się zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (budowa dróg gminnych 
i uzbrojenia), należących do zadań własnych gminy będą pochodzić z budżetu gminy.

Realizacja  inwestycji  prowadzona  będzie  sukcesywnie  w  miarę  możliwości  finansowych 
gminy,  przy zachowaniu  zasady uwzględniającej  interes  publiczny oraz  rachunek  ekonomiczny 
liczony wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej 
inwestycji infrastrukturalnej. Ponadto przy realizacji zadań przewiduje się współdziałanie z innymi 
podmiotami  publicznymi  i  prywatnymi  działającymi  i  inwestującymi  na  terenie  gminy w celu 
optymalizacji wydatków.


