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UCHWADA NR 1256/XLVI/2010

 RADY MIASTA LUBLIN

 z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - rejon ulic Dorynkowa- 
Bluszczowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.), art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.) oraz uchwaEą Rady Miasta Lublin Nr 683/
XXXI/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r., w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - 
rejon ulic Dorynkowa ｠ Bluszczowa - Rada Miasta 
Lublin postanawia: 

§1. 1. Stwierdzić zgodno[ć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - 
rejon ulic Dorynkowa ｠ Bluszczowa z ustaleniami 
ｧStudium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Lublinｦ, zatwierdzo-
nego uchwaEą nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w 
Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

2. Uchwalić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - rejon ulic Dorynko-
wa ｠ Bluszczowa zwany dalej planem.

§2. Plan stanowią:
1) ustalenia planu będące tre[cią niniejszej uchwa-

Ey,
2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eącznik nr 1,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - rejonie ulic Dorynko-
wa - Bluszczowa, stanowiący zaEącznik nr 2,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych miasta oraz o zasadach ich finanso-
wania stanowiący zaEącznik nr 3.

RozdziaE I
PRZEPISY OGÓLNE

§3. Plan obejmuje obszar na terenie miasta Lu-
blin ｠ rejon ulic Dorynkowa ｠ Bluszczowa w grani-
cach oznaczonych na zaEączniku graficznym w skali 
1:1000.

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów,
2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 
inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-
strzennego,

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania poszczególnych terenów, tak aby umor-
liwić ksztaEtowanie Eadu przestrzennego w sposób 
zapewniający ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi 
oraz warto[ci kulturowych gminy.

§5. 1. Oznaczenia graficzne uryte w rysunku pla-
nu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu opracowania,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej:
a) mieszkaniowej
b) usEugowej i gospodarczej
4) granice stref dopuszczalnej wysoko[ci zabudo-

wy dla terenu 1MW z okre[loną maksymalną liczbą 
kondygnacji

5) podstawowe przeznaczenie terenów wydzie-
lone liniami rozgraniczającymi wyszczególnione w 
ust.3

2. Oznaczenia graficzne wniesione na rysunku 
planu szrafem obwiedzionym linią przerywaną okre-
[lają strefy zieleni izolacyjnej, których granice mogą 
ulegać korektom przestrzennym z wykluczeniem 
zmniejszenia ich powierzchni oraz szeroko[ci.

3. Podstawowe przeznaczenie terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi oznaczone zostaEo w 
rysunku planu symbolami:

1) tereny mieszkaniowe i usEugowe:
a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej,
b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,
2) E ｠ tereny urządzeG elektroenergetycznych,
3) ZPp ｠ tereny zieleni parkowej o charakterze 

przestrzeni publicznej
4) strefy zieleni izolacyjnej: Z ｠ strefy zieleni izo-

lacyjnej wydzielone w granicach terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej,

5) komunikacja: KX1- tereny komunikacji pieszo- 
jezdnej.

§6. 1. Ilekroć w dalszych czę[ciach niniejszej 
uchwaEy mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy,

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miasta Lublin,



3) przepisach szczególnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1: 1000 stanowiący 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

5) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
przeznaczeniu podstawowym okre[lonego rodzaju, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi,

6) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze wyznaczonym liniami rozgrani-
czającymi (min. 60% powierzchni zabudowy),

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą granice terenów zabu-
dowy tj. najmniejszą dopuszczalną odlegEo[ć pEasz-
czyzny [ciany budynku od linii rozgraniczającej tere-
ny o rórnym przeznaczeniu,

9) intensywno[ci zabudowy netto - nalery przez 
to rozumieć miarę zabudowy terenu, wyraroną sto-
sunkiem powierzchni caEkowitej wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków projektowanych 
i istniejących liczonej po zewnętrznym obrysie bu-
dynków do powierzchni terenu objętego zagospo-
darowaniem,

10) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
teren wydzielony granicami wEasno[ci, który zgod-
nie z ustaleniami planu more być wykorzystany na 
cele budowlane,

11) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 
nalery przez to rozumieć budynek mieszkalny jed-
norodzinny lub ich zespóE, wraz z przeznaczonymi 
dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami 
gararowymi i gospodarczymi,

12) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 
nalery przez to rozumieć budynek mieszkalny za-
wierający więcej nir 2 mieszkania, lub zespóE takich 
budynków wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
związanymi z ich obsEugą,

13) wtórnej parcelacji - nalery przez to rozumieć 
podziaE istniejących dziaEek na mniejsze pod warun-
kiem wyznaczenia dojazdu do nowo wydzielonych 
dziaEek,

14) usEugach - nalery przez to rozumieć, urządze-
nia (obiekty budowlane lub pomieszczenia w budyn-
kach o innym przeznaczeniu nir mieszkaniowe) sEu-
rące do dziaEalno[ci, której celem jest zaspokajanie 
staEych potrzeb ludno[ci pozostającymi w [cisEym 
związku z podstawową obsEugą terenów mieszka-
niowych.

15) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi speEniające wymogi sanitarne wEa[ci-
we dla podstawowego przeznaczenia obiektu bu-
dowlanego i nie zaliczane do inwestycji mogących 
pogorszyć stan [rodowiska.

16) wysoko[ć budynku - mierzy się od poziomu 

terenu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku 
lub jego czę[ci znajdującym się na pierwszej kondy-
gnacji naziemnej budynku do najwyrej poEoronego 
punktu stropodachu lub konstrukcji przykrycia bu-
dynku.

17) powierzchnia urytkowa usEug ｠ powierzch-
nia urytkowa lokalu usEugowego z wyEączeniem 
powierzchni magazynowych i zaplecza socjalno-
technicznego - definicja przyjęta do obliczania ilo[ci 
miejsc parkingowych.

18) powierzchnia biologicznie czynna ｠ rozumie 
się przez to grunt rodzimy pokryty ro[linno[cią oraz 
wodą powierzchniową na dziaEce budowlanej, a tak-
re 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów 
urządzonych jako staEe trawniki lub kwietniki na 
podEoru zapewniającym ich naturalną wegetację, o 
powierzchni nie mniejszej nir 10 m2.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

RozdziaE II
USTALENIA OGÓLNE

§7. 1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób za-
gospodarowania oraz ksztaEtowania zabudowy obo-
wiązują dla wszystkich terenów objętych opraco-
waniem.

2. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi na rysunku planu w skali 1: 1000 w §13-17 
okre[lone zostają podstawowe rodzaje przeznacze-
nia tych terenów, jak równier inne dopuszczalne 
rodzaje przeznaczenia z podaniem warunków ich 
dopuszczenia.

3. Zagospodarowanie terenów musi być zgodne 
z przeznaczeniem podstawowym, albo przy docho-
waniu warunków przewidzianych dla przeznacze-
nia dopuszczalnego oraz przepisami szczególnymi 
- zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym.

4. Do czasu zagospodarowania terenów zgodne-
go z ich przeznaczeniem podstawowym lub dopusz-
czalnym, ustala się dotychczasowy sposób urytko-
wania gruntów i obiektów.

5. Istniejąca zabudowa niezgodna z ww. prze-
znaczeniem more być poddawana jedynie remon-
tom zabezpieczającym i poprawiającym standardy 
sanitarne warunków bytowych mieszkaGców, bez 
morliwo[ci wymiany budynków i remontów kapi-
talnych.

6. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podsta-
wowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, 
dopuszcza się zagospodarowanie czasowe tych te-
renów, ale jedynie w formie:

1) urządzenia parkingów o nawierzchni prowizo-
rycznej niepylącej,

2) terenowych urządzeG sportowych i placów za-
baw,

3) urządzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez 
trwaEych nasadzeG,

4) ustawienia obiektów o funkcji usEugowej nie 
związanych trwale z gruntem w formie: kiosków, 
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stoisk sezonowych, itp. z wyEączeniem terenu 1 
ZPp.

§8. Zasady realizacji
1. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna od-

bywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związa-
nymi z procesami inwestycyjnymi przy peEnej ochro-
nie [rodowiska naturalnego i kulturowego.

2. Realizacja inwestycji winna odbywać się w gra-
nicach terenów wyznaczonych planem pod okre[lo-
ny rodzaj urytkowania.

3. Ewentualna przebudowa urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem i 
staraniem inwestora projektowanej zabudowy.

4. Konieczno[ci zmiany ustaleG niniejszej uchwaEy 
nie powodują lokalne zmiany przebiegu istniejących 
urządzeG liniowych infrastruktury technicznej, wy-
nikające z uzasadnionych rozwiązaG projektowych 
oraz rozbudowa lokalnych systemów uzbrojenia te-
renów ｠ sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazo-
wej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej, 
Eącznie ze stacjami transformatorowymi.

§9. Zasady podziaEu nieruchomo[ci
Dla wyznaczonych terenów zabudowy miesz-

kaniowej ustala się następujące zasady parcelacji 
gruntów:

1. zakaz dokonywania podziaEów i wydzielania no-
wych dziaEek dla potrzeb:

a) istniejącego zagospodarowania tymczasowego,
b) nowego zagospodarowania tymczasowego.
2. zachowuje się istniejące podziaEy prawne nieru-

chomo[ci wyodrębnione na rysunku planu,
3. zakaz wtórnych podziaEów dziaEek budowla-

nych, z dopuszczeniem korekty wewnętrznych gra-
nic wEasno[ci pod warunkiem zachowania relacji 
zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób 
trzecich.

§10. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 
technicznej

1. Ustala się przebieg sieci infrastruktury technicz-
nej na terenach okre[lonych liniami regulacyjnymi 
istniejących i projektowanych ulic na warunkach i 
za zgodą zarządcy drogi.

2. Dopuszcza się w przypadkach koniecznych 
morliwo[ci prowadzenia sieci poza liniami regulacyj-
nymi ulic, pod warunkiem zgodno[ci z przepisami 
odrębnymi.

3. Dla wyznaczonych funkcji terenów oprócz pro-
jektowanych sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej (elektroenergetycznych niskiego i [redniego 
napięcia, gazowych i innych) ustala się realizację 
innych koniecznych sieci i urządzeG obsEugi tech-
nicznej nie przewidzianych w planie w ilo[ci i zakre-
sie niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb urytkow-
ników.

4. Dla wyznaczonych funkcji terenów, plan ustala 
zasady obsEugi inrynieryjnej w poszczególne syste-
my infrastruktury technicznej, w zakresie:

1) zaopatrzenia w wodę:
a) z istniejących i projektowanych sieci komunal-

nych systemu wodociągowego miasta,
b) roszczenia odszkodowawcze za pozostawio-

ne w wyniku przesądzeG planu uzbrojenia w sieć 
wodociągową na prywatnym gruncie w przypadku 
konieczno[ci jej przebudowy usunięte będzie sta-
raniem miasta w ramach dostosowania istniejącej 
infrastruktury do warunków wynikających z ustaleG 
planu;

2) odprowadzania [cieków:
a) z terenów zwartych zespoEów zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej, przy zaEoreniu 
adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukEadu prze-
syEowego,

b) zakazuje się lokalizacji zabudowy bez równo-
czesnego rozwiązania problemów infrastruktury 
technicznej, zwEaszcza w zakresie dotyczącym od-
prowadzenia [cieków sanitarnych i zaopatrzenia w 
wodę,

c) odprowadzanie [cieków do czasu realizacji 
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej do zbior-
ników bezodpEywowych z obowiązkiem wywozu do 
oczyszczalni [cieków;

3) odprowadzania wód opadowych:
a) z terenów skoncentrowanej zabudowy miesz-

kaniowej i usEugowej oraz ukEadu ulicznego do miej-
skiego systemu kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzanie wód opadowych na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do gruntu, 
w granicach wEasnych posesji lub do miejskiej kana-
lizacji deszczowej,

c) wymaga się odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni ulic i innych nawierzch-
ni utwardzonych do miejskiej kanalizacji opadowej, 
z nakazem podczyszczenia [cieków opadowych 
spEywających z terenów potencjalnie zanieczysz-
czonych przed ich odprowadzeniem do wód, zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
odrębnymi;

4) zaopatrzenia w ciepEo:
a) z miejskiego systemu ciepEowniczego dla tere-

nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
i usEugową przy zaEoreniu adaptacji oraz wymaganej 
rozbudowy ukEadu przesyEowego lub z innych no-
[ników ciepEa: energia elektryczna , paliwo gazowe, 
olej opaEowy czy odnawialne pródEa energii,

b) dla poprawy stanu higieny atmosfery ustala 
się obowiązek zaspokojenia potrzeb grzewczych i 
innych potrzeb energetycznych, związanych z zain-
westowaniem obszaru objętego planem, który nale-
ry rozwiązać poprzez zastosowanie paliw ekologicz-
nie czystych takich jak paliwo gazowe czy lekki olej 
opaEowy, albo w oparciu o energię elektryczną lub 
odnawialne pródEa energii, takie jak energia sEonecz-
na czy geotermalna, z dopuszczeniem innych paliw, 
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których metody spalania gwarantują dotrzymanie 
poziomów zanieczyszczeG okre[lonych przepisami 
odrębnymi, z wykluczeniem stosowania w nowych 
obiektach paliw staEych jako podstawowego pródEa 
ciepEa;

5) zaopatrzenia w gaz - z miejskiego systemu ga-
zowniczego, przy zaEoreniu adaptacji, modernizacji i 
wymaganej rozbudowy ukEadu przesyEowego;

6) zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) przez dysponentów sieci i urządzeG elektro-

energetycznych miejskiego systemu elektroener-
getycznego, poprzez sieci magistralne i rozdzielcze 
[redniego i niskiego napięcia oraz przyEącza prowa-
dzonych jako sieci podziemne,

b) lokalizację elektroenergetycznych urządzeG li-
niowych nalery przewidywać w pasach drogowych. 
Szeroko[ć pasów technicznych z infrastrukturą 
elektroenergetyczną w pasach drogowych winna 
umorliwiać usytuowanie ww. urządzeG w zgodno-
[ci z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bu-
dowy i eksploatacji dróg. W przypadkach budowy 
poza pasem drogowym nalery przewidzieć dla linii 
kablowych pas techniczny o szeroko[ci min. 0,5 m. 
W pasach technicznych z infrastrukturą elektroener-
getyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiek-
tów oraz skEadować materiaEów.

c) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób morliwie nie kolidujący z istniejącymi urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi.

d) strefy uciąrliwo[ci istniejących linii napowietrz-
nych niskiego napięcia (do czasu likwidacji lub ska-
blowania) w wielko[ci:

- linia napowietrzna NN 2 x 5,0 m od skrajnych 
przewodów w obie strony,

e) usunięcie kolizji istniejących urządzeG elektro-
energetycznych z planowanym zagospodarowaniem 
terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem in-
westora projektowanej zabudowy wedEug odpo-
wiedniego porozumienia lub umowy zawartych z 
wEa[cicielem sieci elektroenergetycznej,

f) wykonanie potrzebnych obostrzeG oraz ochrony 
przeciwporarowej na napowietrznych sieciach elek-
troenergetycznych w miejscach skrzyrowaG tego 
wymagających odbywać się będzie kosztem i sta-
raniem inwestora projektowanej zabudowy wedEug 
odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartych 
z wEa[cicielem sieci elektroenergetycznej,

g) przyEączenie do sieci elektroenergetycznej pla-
nowanych obiektów (nieruchomo[ci) lub zwiększe-
nie mocy elektrycznej do istniejących, nastąpi zgod-
nie z ustawą Prawo Energetyczne gdy speEnione 
będą warunki techniczne i ekonomiczne przyEącza-
nia i dostarczania energii elektrycznej na podstawie 
stosownej umowy z zarządcą sieci po zrealizowaniu 
okre[lonych przez niego warunków przyEączenia,

h) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną nalery przewidzieć morliwo[ć 
budowy linii elektroenergetycznych [redniego i ni-
skiego napięcia oraz stacji transformatorowych 
15/0,4kV; budowa wnętrzowych stacji transforma-

torowych będących wEasno[cią zarządcy sieci, win-
na być zlokalizowana na gruncie o uregulowanym 
stosunku prawnym w miejscu okre[lonym warunka-
mi technicznymi, z dostępem do drogi i morliwo[cią 
dojazdu sprzętu cięrkiego,

i) morliwo[ć wydzielenia nowych terenów pod 
realizację urządzeG elektroenergetycznych , których 
nie uwzględniono na rysunku planu z morliwo[cią 
realizacji stacji transformatorowych w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy sąsiedniej dziaEki,

j) w planowanej zabudowie nalery uwzględnić 
strefy ochronne pod istniejącymi i przewidywanymi 
liniami napowietrznymi; zabudowa w obszarze stre-
fy ochronnej pod liniami napowietrznymi jest mor-
liwa jedynie pod warunkiem speEnienia wymagaG 
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z zarządcą 
sieci;

7) obsEugi telekomunikacyjnej:
a) przez koncesjonowanych operatorów telekomu-

nikacyjnych oraz inne podmioty [wiadczące usEugi 
telekomunikacyjne zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, przy zaEoreniu adaptacji sieci 
i urządzeG telekomunikacyjnych nie kolidujących z 
docelowym zagospodarowaniem terenu oraz wyma-
ganej rozbudowy ukEadu przesyEowego,

b) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefo-
nicznych,

c) przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych tere-
nu przy istniejącej infrastrukturze telekomunikacyj-
nej nalery zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci 
przykrycia liczonej od poziomu do górnej powierzch-
ni istniejącej sieci telekomunikacyjnej;

8) unieszkodliwianie odpadów komunalnych: w 
oparciu o system ogólnomiejski na gminnym skEado-
wisku odpadów;

9) obsEuga komunikacyjna: na zasadach okre[lo-
nych w rozdziale III dotyczącym zasad przeznacze-
nia i warunków zagospodarowania terenów wedEug 
rodzajów przeznaczenia.

§11. Zasady ochrony [rodowiska
1. Ustala się obowiązek ograniczenia wszelkiej 

uciąrliwo[ci do granic wEasnej posesji.
2. Nakazuje się stosowanie rozwiązaG przestrzen-

nych i technicznych przy lokalizacji inwestycji na 
obszarze objętym planem, gwarantujących zacho-
wanie odpowiednich poziomów w zakresie stan-
dardów [rodowiskowych przestrzeni zamieszkania, 
odpowiadających wymaganiom okre[lonym na pod-
stawie przepisów odrębnych.

3. Zakazuje się w terenach zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i jednorodzinnej lokalizacji inwe-
stycji z zakresu przeznaczenia uzupeEniającego, któ-
rych oddziaEywanie na [rodowisko, przekraczające 
poziom dopuszczalny, mogEoby sięgać poza granice 
terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma ty-
tuE prawny, powodując obnirenie wymaganych na 
podstawie przepisów odrębnych dopuszczalnych 
poziomów w zakresie standardów [rodowiskowych 
dotyczących zabudowy mieszkaniowej.
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4. Jereli prognozowane poziomy haEasu i wibracji 
w otoczeniu drogi przekraczać będą lub przekraczają 
warto[ci dopuszczalne okre[lone w przepisach od-
rębnych dla istniejących budynków mieszkalnych, 
przy projektowaniu drogi lub jej wykonaniu nalery 
przewidzieć zastosowanie odpowiednich [rodków 
ochrony, okre[lonych w przepisach szczególnych. 
Nowo projektowane budynki mieszkalne w strefie 
ponadnormatywnego oddziaEywania akustycznego 
ulic nalery wyposaryć w skuteczne zabezpieczenia 
akustyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. Ustala się dopuszczalny poziom haEasu 
jak dla terenów mieszkaniowych.

5. Urządzenia sEurące ochronie [rodowiska po-
winny być sytuowane w pasie drogowym, zgodnie 
z warunkami wynikającymi z przepisów szczegól-
nych.

6. Prowadzenie prac niwelacyjnych w tym takre 
zmieniających naturalnie uformowaną rzepbę terenu 
winno umorliwić spEywy wód powierzchniowych do 
kanalizacji deszczowej z przeciwdziaEaniem proce-
som erozyjnym w gruntach makroporowatych (les-
sowych).

7. Obowiązuje ochrona istniejącego uksztaEtowa-
nia terenu w obszarze zbocza doliny w granicach 
funkcji 1 MW i 1 MN.

8. Obowiązuje ochrona drzewostanu nieowoco-
wego - na ewentualną wycinkę drzew nalery uzy-
skać zgodę odpowiedniego organu po uprzedniej 
inwentaryzacji drzew.

9. Zdewastowanym obszarom poEoronym poza 
terenami przeznaczonymi pod budynki, komunika-
cję i urządzenia terenowe o utwardzonej nawierzch-
ni, nalery przywrócić funkcję terenów biologicznie 
czynnych.

10. Wymaga się zachowania ciągEo[ci w ksztaEto-
waniu systemu zieleni osiedlowej, w ramach terenu 
1MW, w szczególno[ci poprzez lokalizację zieleni 
wysokiej w czę[ci dziaEek budowlanych, które bez-
po[rednio sąsiadują z ulicą.

11. Wprowadza się strefy zieleni izolacyjnej wy-
dzielone w granicach terenu zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej o szeroko[ci okre[lonej wedEug 
rysunku planu, oznaczone graficznie szrafem ob-
wiedzionym linią przerywaną. Wskazana szczegól-
nie staranna aranracja zieleni osEonowej projekto-
wanej jako zieleni krajobrazowej i przeciwerozyjnej 
o charakterze piętrowych nasadzeG, szczególnie w 
obszarze graniczącym z doliną. Ro[linno[ć najwyr-
szą lokalizować od strony budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, obnirając jej wysoko[ć w kierunku 
doliny.

§12. Zasady ksztaEtowania linii zabudowy
1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wy-

znaczone od linii rozgraniczających dróg:
1) ulicy Dorynkowej:
a) 10,0 m dla obiektów zabudowy mieszkaniowej,
b) 5,0 m dla obiektów zabudowy kubaturowej 

usEugowej i gospodarczej.

2) ulicy Bluszczowej: 4,0 m dla obiektów przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi,

3) terenów komunikacji pieszo - jezdnej oznaczo-
nych symbolem KX1: 4,0 m dla obiektów przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi.

2. Dopuszcza się morliwo[ć zmniejszenia odle-
gEo[ci linii zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i jednorodzinnej od linii rozgraniczającej drogi, pod 
warunkiem udokumentowania przez inwestora, ir w 
projektowanym budynku, będą speEnione warunki w 
zakresie ochrony przed uciąrliwo[ciami komunika-
cyjnymi okre[lone w przepisach szczególnych.

RozdziaE III
Zasady przeznaczenia i warunków zagospodaro-

wania terenów

§13. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 1MW 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod za-
budowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z usEu-
gami towarzyszącymi o intensywno[ci zabudowy 
mieszkaniowej netto 0,7 - 1,0 liczonej w granicach 
obszaru okre[lonego liniami rozgraniczającymi.

2. UsEugi, o których mowa w ust. 1 są urządze-
niami komplementarnymi, pozostającymi w [cisEym 
związku funkcjonalnym z terenami mieszkaniowymi.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej ustala się:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej 
(mieszkaniowej i usEugowej) zgodnie z rysunkiem 
planu,

2) morliwo[ć realizacji w wyznaczonym obszarze 
okre[lonym nieprzekraczalną linią zabudowy kuba-
turowej (mieszkaniowej i usEugowej) z urządzeniami 
technicznymi w ilo[ci niezbędnej dla potrzeb uryt-
kowników,

3) morliwo[ć realizacji nieuciąrliwych usEug w for-
mie obiektów wolnostojących, jak równier w formie 
wbudowanej w obiekty mieszkalne, przy zaEoreniu, 
re Eączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod 
urządzenia usEugowe realizowane jako obiekty wol-
nostojące nie powinna przekraczać 30% powierzch-
ni terenu wyznaczonego liniami regulacyjnymi,

4) realizacja caEego programu usEugowego reali-
zowanego w formie obiektów wolnostojących na 
jednej dziaEce, morliwa jest jedynie pod warunkiem 
dysponowania przez inwestora caEo[cią terenu wy-
znaczonego liniami rozgraniczającymi, w przypadku 
kilku rórnych inwestorów, wielko[ć terenu przezna-
czonego pod program usEugowy, powinna być pro-
porcjonalna do wielko[ci posiadanego przez inwe-
stora terenu przy zaEoreniu etapowania inwestycji,

5) w granicach terenu lub wydzielonej dziaEki 
budowlanej nakazuje się organizację niezbędnych 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 
przyjmując wskapnik minimum 1 miejsce parkingo-
we na 1 mieszkanie i 1 miejsce na karde 20 m2 
powierzchni urytkowej usEug; dopuszcza się rorne 
formy organizacji miejsc parkingowych;
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6) wymóg uwzględnienia w ksztaEtowaniu struk-
tury przestrzennej powstającego zespoEu mieszka-
niowego standardów urbanistycznych w zakresie:

a) zapewnienia terenów zieleni ogólnodostęp-
nej z przeznaczeniem pod realizację placów zabaw 
dla dzieci, zespoEów boisk i urządzeG rekreacyjno-
sportowych dla dzieci starszych oraz terenów wy-
poczynkowych, przy czym caEkowita powierzchnia 
terenów wolnych od zabudowy z przeznaczeniem 
na zieleG i tereny biologicznie czynne w granicach 
lokalizacji powinna stanowić nie mniej nir 50% po-
wierzchni terenu,

b) urządzenia strefy zieleni izolacyjnej wydzielo-
nej przy granicach terenów o rórnych przeznacze-
niach (MW, MN) w pasie zgodnie z rysunkiem pla-
nu, zaliczanej do terenów biologicznie czynnych, 
oznaczonych graficznie szrafem obwiedzionym linią 
przerywaną, których granice mogą ulegać korektom 
przestrzennym w kierunku powiększenia terenów 
zielonych z morliwo[cią lokalizacji w obrębie po-
większenia zagospodarowania okre[lonego w pkt. 6 
lit. a, z zakazem lokalizacji obiektów kubaturowych 
nadziemnych i podziemnych. W odniesieniu do za-
budowy wyznaczonej w granicach projektowanej 
funkcji wskazana szczególnie staranna aranracja 
zieleni osEonowej projektowanej jako zieleni krajo-
brazowej i przeciwerozyjnej o charakterze piętro-
wych nasadzeG, szczególnie w obszarze graniczą-
cym z doliną. Ro[linno[ć najwyrszą lokalizować od 
strony budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
obnirając jej wysoko[ć w kierunku doliny.

c) lokalizacji obiektów budownictwa mieszkanio-
wego o ilo[ci maksymalnej kondygnacji nadziem-
nych okre[lonych przestrzennie w terenie o symbolu 
1MW, oznaczonych granicami stref dopuszczalnej 
wysoko[ci zabudowy na rysunku planu, z warun-
kiem realizacji ostatniej kondygnacji jako poddasza 
urytkowego z dachami o nachyleniu od 20°do 45° 
i maksymalną wysoko[cią do:

- obszar III do trzech kondygnacji nadziemnych i 
wysoko[ci do 12 metrów,

- obszar IV do czterech kondygnacji nadziemnych 
i wysoko[ci do 15 metrów;

d) dopuszcza się wolnostojące obiekty budow-
nictwa usEugowego do 2 kondygnacji z dachami o 
nachyleniu od 20° do 45° i wysoko[cią do 9,0 m.

e) przyjmuje się maksymalną dEugo[ć elewacji 
frontowej budynku zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej do 60 m z zachowaniem minimum czte-
rech wej[ć w budynku.

4. ObsEugę komunikacyjną przyjmuje się z ulicy 
Bluszczowej.

5. Wymaga się zachowania ciągEo[ci w ksztaEto-
waniu systemu zieleni osiedlowej, w ramach terenu 
1MW, wzdEur przestrzeni publicznych wyznaczo-
nych ulic, w szczególno[ci poprzez lokalizację zie-
leni wysokiej w czę[ci dziaEek budowlanych, które 
bezpo[rednio sąsiadują z ulicą.

§14. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 1MN 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną na dziaEkach 
wydzielonych, o wysoko[ci budynków do II kondy-
gnacji

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków mieszkal-
nych w zastanych gabarytach wysoko[ciowych z 
morliwo[cią ich przebudowy, modernizacji i roz-
budowy do II kondygnacji nadziemnych przy czym 
maksymalna powierzchnia zainwestowania nie po-
winna przekroczyć 30% caEkowitej powierzchni 
dziaEki,

2) modernizację i rozbudowę istniejących oraz 
projektowanych budynków mieszkalnych dla ulicy 
Dorynkowej, dopuszcza się w strefie wyznaczonej 
nieprzekraczalną linią zabudowy kubaturowej miesz-
kaniowej, a budynków usEugowych i gospodarczych 
w strefie drugiej nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza się rozbudo-
wę istniejącego budynku gospodarczego zlokalizo-
wanego na dziaEce ozn. nr ew. 10 w odlegEo[ci nie 
mniejszej nir 1,5 m od granicy;

3) realizacja urządzeG i innych [rodków zmniejsza-
jących zakres uciąrliwo[ci ruchu drogowego stara-
niem i kosztem inwestora,

4) morliwo[ć realizacji zabudowy kubaturowej po-
przez formę zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostojącej ,

5) zakaz Eączenia budynków mieszkalnych wolno-
stojących w formę zabudowy szeregowej,

6) powiększenie kubatury na cele mieszkaniowe 
more nastąpić jedynie w formie rozbudowy kuba-
tury istniejącej, jako integralnej czę[ci funkcjonalno 
｠ architektonicznej,

7) morliwo[ć doinwestowania poszczególnych 
dziaEek o brakujące elementy zagospodarowania: 
garare i miejsca parkingowe,

8) w wyznaczonych terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej na dziaEkach wydzielonych, 
ustala się zasadę realizacji na dziaEce budowlanej 
jednego budynku mieszkalnego, realizację garary i 
innych pomieszczeG gospodarczych, jako integralną 
czę[ć budynku mieszkalnego,

9) maksymalny procent zabudowy dziaEki do 30% 
jej powierzchni ogólnej, a dla dziaEek z funkcją usEu-
gową do 45% jej powierzchni ogólnej,

10) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
ustala się na 50% powierzchni dziaEki o funkcji tyl-
ko mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usEugowej nie 
mniej nir 40% powierzchni ogólnej dziaEki.

11) wysoko[ć budynków do 2 kondygnacji i do 
9,0 m, z których drugą stanowi poddasze urytko-
we,

12) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej 
jednorodzinnej zgodnie z rysunkiem planu,

13) nachylenie poEaci dachowych od 30° do 40°, 
dopuszcza się dachy mansardowe,

14) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podsta-
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wową funkcją obszaru oraz wywoEujących uciąrli-
wo[ci wykraczające poza granice wEasno[ci,

15) dostępno[ć komunikacyjna dla terenu 1MN z 
ulicy Dorynkowej, ulicy Bluszczowej oraz ciągów 
komunikacji pieszo -jezdnej 1 KX1 i 2KX1,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopusz-
cza się:

1) morliwo[ci uzupeEnienia funkcji mieszkaniowej 
o funkcje usEugowe poprzez:

a) wprowadzenie nieuciąrliwych usEug do budyn-
ku mieszkalnego i zmianę sposobu urytkowania 
jego czę[ci w wielko[ci nie większej nir 30% po-
wierzchni urytkowej budynku,

b) wprowadzenie nieuciąrliwych usEug do budyn-
ku mieszkalnego i zmianę sposobu urytkowania 
jego czę[ci w wielko[ci nie większej nir 30% po-
wierzchni urytkowej budynku,

2) lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury tech-
nicznej nieprzewidzianych w rysunku planu, w ilo[ci 
niezbędnej dla potrzeb urytkowników.

3) do czasu realizacji miejskiego systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej realizację budynków mieszkal-
nych wyposaronych w indywidualne urządzenia do 
gromadzenia [cieków sanitarnych z zapewnieniem 
ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odręb-
nych przepisów.

§15. 1. Wyznacza się tereny zieleni parkowej 
oznaczone symbolem 1ZPp z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zieleG parkową o charak-
terze przestrzeni publicznej o następujących zasa-
dach zabudowy i zagospodarowania:

a) teren przeznacza się pod zieleG parkową z do-
puszczeniem realizacji placów zabaw dla dzieci, 
zespoEów boisk i urządzeG rekreacyjno-sportowych 
oraz terenów wypoczynkowych, przy czym caEkowi-
ta powierzchnia terenów wolnych od zainwestowa-
nia z przeznaczeniem na zieleG i tereny biologicznie 
czynne w granicach lokalizacji powinna stanowić 
nie mniej nir 60% powierzchni terenu,

b) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej tere-
nu z wyjątkiem lokalizacji obiektów maEej architek-
tury jak: altany, publiczna toaleta, Eawki, itp.

c) obsEugę komunikacyjną przyjmuje się z ulicy 
Bluszczowej ciągiem pieszo-rowerowym o szeroko-
[ci 5,0 m.

d) na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację sieci i linii kablowych infrastruk-
tury technicznej, zaleca się realizację o[wietlenia 
parku.

e) teren zieleni parkowej powiązać z ciągami ko-
munikacji pieszej i rowerowej z projektowanym 
osiedlem budownictwa wielorodzinnego. Wszelkie 
dziaEania w zakresie ksztaEtowania zieleni winny 
prowadzić do uzyskania ciągEo[ci pomiędzy projek-
towanym terenem ZPp a systemem ekologicznym 
ESOCH, sposób zagospodarowania terenu ZPp, 
w tym koncepcja zieleni urządzonej, powinien na-
wiązywać do zagospodarowania doliny systemu 
ESOCH w celu spójno[ci krajobrazowej.

§16. 1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszo 
｠ jezdnej oznaczone symbolami 1KX1 i 2KX1 z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod wydzielo-
ne ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne jako drogi we-
wnętrzne, zapewniające doj[cia i dojazdy do dziaEek 
budowlanych w zespole zabudowy jednorodzinnej 
tylko dla mieszkaGców budownictwa jednorodzin-
nego

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej.

3. Szeroko[ć ciągów pieszo-jezdnych przyjmuje 
się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000.

§17. 1. Wyznacza się teren infrastruktury tech-
nicznej ｠ elektroenergetyka, oznaczony symbolem 
1E z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację stacji transformatorowej.

2. Zasilenie stacji transformatorowej w wykona-
niu kablowym.

3. Dostępno[ć komunikacyjna z ulicy Bluszczo-
wej.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§18. Ustala się procentową stawkę wysoko[ci 
jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci 30% wzrostu 
warto[ci dla wszystkich terenów o funkcji okre[lo-
nej miejscowym planem.

§19. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Lublin ｠ czę[ć I ob-
szar póEnocno - wschodni, zatwierdzonego uchwaEą 
nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 
29 sierpnia 2002 r., w obszarze objętym niniejszą 
uchwaEą.

§20. OryginaE planu z matrycą i dokumentacją pla-
nu przechowywany jest w Urzędzie Miasta w Lubli-
nie w Wydziale Planowania

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Lublin.

§22. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
Piotr Kowalczyk
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ZaEącznik nr 2 
do uchwaEy nr 1256/XLVI/2010

Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
RADY MIASTA LUBLIN

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Lublin - rejon ulic Dorynkowa - Bluszczowa

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.) Rada Miasta Lublin stwierdza, re uwagi które 
wpEynęEy w okresie dwukrotnego wyEorenia do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Lublin - rejon 
ulic Dorynkowa ｠ Bluszczowa oraz w okresie 14 dni 
po wyEoreniach, zostają nieuwzględnione. 

W terminach ustawowych do przedmiotowego 
opracowania wpEynęEo Eącznie 28 uwag, z czego 
dla:

I wyEorenia odbywającego się w dniach od 15 
papdziernika 2009 r. do  13 listopada 2009 r. z 
morliwo[cią skEadania uwag w terminie do 27 listo-
pada 2009 r.  wpEynęEy 22 uwagi, w tym czę[ciowo 
nie zostaEo uwzględnionych 14,

II wyEorenia odbywającego się w dniach od 9 
sierpnia 2010 r. do 7 wrze[nia 2010 r. z morliwo-
[cią skEadnia uwag w terminie do 21 wrze[nia 2010 
r. wpEynęEo 6 uwag, w tym nie zostaEo w caEo[ci 
uwzględnionych 6.

W związku z powyrszym odrzuca się Eącznie 20 
uwag, przedstawionych w wykazie tabelarycznym, 
stanowiącym integralną czę[ć niniejszego rozstrzy-
gnięcia.
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WYKAZ UWAG NIE UWZGLĘDNIONYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ DOTYCZY PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

− REJON ULIC DOŻYNKOWA- BLUSZCZOWA

−

Lp. Data 
wpływu 
uwag

Nazwisko i imię 

nazwa jednostki 
organizacyjnej i  

adres  zgłaszającego 
uwagę 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia 

projektu 

planu dla nieruchomości której  
dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Lublin

Uwagi

uwaga 
uwzględniona 

+

uwaga 
nieuwzględniona

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotyczy I wyłożenia odbywającego się w dniach od 15 października 2009 r. do. 13 listopada 2009 r. z terminem składania uwag do dnia 27 listopada 2009 r. 

1. 17.11.2009 1. Przekształcenie całego 
obszaru 
opracowywanego 
planu pod budownictwo 
jednorodzinne.

2. Przeznaczenie działki 
15/10 -należącej do 
miasta, na cele użytku 
publicznego(żłobek, 
przedszkole, szkoła, 
ośrodek zdrowia).

3. Likwidacja zapisu 
zawartego w §12 pkt. 2 
dopuszczającego 
możliwość 
zmniejszenia linii 
zabudowy od krawędzi 
jezdni.

15/9, 15/10, 
15/11, 15/3, 13/2, 
13/3 oraz 13/1 w 

południowej 
części;

15/10

-

Działki położone w terenie 1MW.

Działka położona w terenie 1MW.

Ustalenia projektu planu  w §12 
pkt. 2 dopuszczają możliwość 
zmniejszenia linii zabudowy od 
krawędzi jezdni.

Ciąg pieszo- jezdny 2KX został 
zakończony placykiem 
nawrotowym

+

+

+
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2. 20.11.2009 Zmniejszenie pasa 
drogowego z 6,0 m na 
4,0 m. ze względu na 
małe natężenie ruchu.

14/3 Ustalenia projektu planu 
przewidują dla ciągu 1KX 6,0 m 
pas drogowy ciągu pieszo-
jezdnego.

+

3. 20.11.2009 1. Wyznaczenie pasa 
drogowego ul. 
Bluszczowej poza 
granicą działki 15/1 
oraz ustalenie linii 
zabudowy do tego 
pasa.

15/1 Poza obszarem opracowania + Uchwała Nr 
683/XXXI/210 Rady 
Miasta Lublin z dnia 
30 kwietnia 2009 
roku nie obejmuje 
obszaru ulicy 
Bluszczowej.

4. 23.11.2009

03.11.2009

1. Zaprojektowanie drogi 
dojazdowej, tak aby z 
działki nr 10 można 
było wyznaczyć trzy 
siedliska mieszkalne.

10 Działka położona jest w terenie 
2MN z obsługą komunikacyjną z 
ul. Dożynkowej.

+

5. 16.11.200 1. Włączyć do planu 
zagospodarowania ul. 
Bluszczową na całej jej 
szerokości. 

Dotyczy całego 
obszaru projektu 

planu.

Poza granicami opracowania. +  Uchwała Nr 
683/XXXI/210 rady 
Miasta Lublin z dnia 
30 kwietnia 2009 
roku nie obejmuje 
ulicy Bluszczowej w 
obszarze 
opracowania

6. 26.11.2009 1. Utworzenie 18,0 
metrowego pasa 
izolacyjnego i 
ograniczenie 
wysokości budynków 
wielorodzinnych.

Projekt planu zakłada realizację 
12,0 m strefy zieleni izolacyjnej

+ Szerokość pasa 
zieleni izolacyjnej 
uzależniona jest od 
rozwiązań 
przestrzennych 
planu.

7. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej.

15/19 Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+
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8. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej.

dotyczy całego 
terenu

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+

9. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej

dotyczy całego 
terenu

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+

10. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej

dotyczy całego 
terenu

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+

11. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej

dotyczy całego 
terenu

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+

12. 26.11.2009 1. Utworzenie na całym 
opracowywanym 
obszarze planu 
zabudowy 
jednorodzinnej.

dotyczy całego 
terenu

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+
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13. 27.11.2009 1. Przyjęcie na całym 
terenie zabudowy 
jednorodzinnej.

dotyczy całego 
obszaru 

opracowania

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

+

14. 26.11.2009 1. Przekształcenie całego 
obszaru 
opracowywanego 
planu pod budownictwo 
jednorodzinne.

2. Przeznaczenie działki 
15/10 -należącej do 
miasta, na cele użytku 
publicznego (żłobek, 
przedszkole, szkoła, 
ośrodek zdrowia).

 

3. Brak powiązania 
opracowywanego 
planu z obszarami 
posiadającymi 
ustalenia planistyczne.

4. Likwidacja zapisu 
zawartego w §12 pkt. 2 
dopuszczającego 
możliwość 
zmniejszenia linii 
zabudowy od krawędzi 
jezdni.

-

15/10

-

Projekt planu przewiduje 
realizację terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy wielorodzinnej, usług, 
strefę zieleni izolacyjnej i tereny 
obsługi komunikacyjnej.

Działka położona w terenie 1MW.

Ustalenia projektu planu  w §12 
pkt. 2 dopuszczają możliwość 
zmniejszenia linii zabudowy od 
krawędzi jezdni

+

+

+

+
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11/4, 10/1, 14/2 
15/1, 15/13, 
15/14, 15/19

Dotyczy II wyłożenia odbywającego się w dniach od 9 sierpnia 2010 r. do 7 września 2010 r. z terminem składania uwag do dnia 21 września 2010 r.

15. 24.08.2010 1. Propozycja nowego 
planu może zostać 
przyjęta pod 
warunkiem 
rekompensaty 
rzeczowej wynikającej 
z przepisów prawa – 
stosownie do art. 36 
ust. 1 ustawy o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Projekt planu może 
zostać zaakceptowany 
pod warunkiem 
przejęcia całej 
nieruchomości przez 
Gminę Lublin, a w 
zamian możliwość 
nabycia działki ozn. nr 
ew. 15/24 stanowiącej 
obecnie własność 
Gminy Lublin.

3. Przekazanie na rzecz 
Gminy Lublin działek 
przeznaczonych pod 
drogi ozn. nr ew. 2/16, 
2/18, 2/19, 15/21 o 
łącznej powierzchni 
0,2506 ha

15/22 (po 
podziale działki 

15/9)

Działki położone w terenie 1ZPp. +

+

+

Uwaga nie dotyczy 
rozwiązań 
przestrzennych i 
tekstowych 
zawartych w 
projekcie planu.

J.w.

Uwaga nie dotyczy 
obszaru objętego 
opracowaniem planu.
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16. 08.09.2010 1. Uzupełnienie do uwagi 
do projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 
Lublin Rejon ulic 
Dożynkowa i 
Bluszczowa dotycząca 
przejęcia przez Gminę 
Lublin całości działki nr 
15/9 stanowiącej 
własność Edwarda 
Leńczuka

2. W ramach 
rekompensaty 
możliwość nabycia w 
drodze zamiany części 
działki ozn. nr ew. 
15/10 stanowiącej 
własność Gminy 
Lublin. 

3. Z działki ozn. nr ew. 
15/10powinna zostać 
wydzielona działka 
przeznaczona pod 
poszerzenie ulicy 
Bluszczowej o pow. 
0,0040 ha.

4. Przekazanie na rzecz 
Gminy Lublin 
następujących 
nieruchomości 
przeznaczonych pod 
poszerzenie lub 
budowę nowych dróg:

• z działki nr 2/5 

wydzielenie 
działki o pow. 
0,0692 ha 

• z działki ozn. nr 

15/9 Działki położone w terenie 1ZPp. +

+

+

+

Uwaga nie dotyczy 
rozwiązań przestrzen
nych i tekstowych 
zawartych w 
projekcie planu.

J.w.

Projekt planu 
uwzględnia 
poszerzenie ul. 
Bluszczowej.

Uwaga nie dotyczy 
działek objętych 
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ew. 2/7 
wydzielenie 
działki o pow. 
0,0227 ha

•  z działki nr 2/9 

wydzielenie 
działki o pow. 
0,1477 ha.

1. Warunkiem dokonania 
zamiany jest podjęcie 
uchwały o dokonaniu 
ww zamiany przez 
Radę Miasta Lublin na 
sesji, na której będą 
uchwalone zmiany do 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
Lublin – rejon ulic 
Dożynkowa – 
Bluszczowa. 

+

opracowaniem 
projektu miejscowego 
planu i nie ma 
związku z 
przedstawionymi 
rozwiązaniami 
planistycznymi. 

 

Uwaga nie dotyczy 
rozwiązań 
przestrzennych i 
tekstowych 
zawartych w 
projekcie planu.

17. 20.09.2010 1. Dodać do § 11 ust. 11 
zapis zakazujący 
sytuowanie na terenie 
zieleni izolacyjnej 
obiektów małej 
architektury.

11/4 Działki położone w terenie 1MN. + Ustalenia tekstu 
planu przewidują 
realizację elementów 
małej architektury, 
jako część rozwiązań 
architektoniczno - 
przestrzennych 
całego terenu 
oznaczonego 
symbolem 1MW (w 
tym pasa zieleni 
izolacyjnej 
oznaczonej lit. Z) w 
ramach koncepcji 
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2. Zmienić § 12 ust. 2 
poprzez dodanie treści 
o dopuszczeniu 
możliwości 
zmniejszenia 
odległości linii również 
dla zabudowy 
usługowej

3. W § 13 dodać zapis, 
który w jednoznaczny 
sposób zakazywałby 
dokonywania niwelacji 
powierzchni, którego 
efektem byłoby 
zwiększenie wysokości 
budynku ponad 12 m 
względem powierzchni 
działek bezpośrednio 
sąsiadujących.

4. W § 14 dodać zapis o 
możliwości realizacji 
zabudowy na działce nr 
ew. 11/4 w odległości 
nie mniejszej niż 1,5 m 
od granicy z działką nr 
10.

+

+

+

zagospodarowania 
terenu.

Projekt planu nie 
dopuszcza 
zmniejszenia 
odległości 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wzdłuż 
ulicy Bluszczowej 
poniżej 4,0 m. dla 
obiektów 
kubaturowych. 

Przedmiotowe 
zagadnienie reguluje 
§11 ust. 7.

Zasada realizacji 
zabudowy w 
odległości 1,5 m od 
granicy działki 
sąsiedniej nie jest 
ustaleniem ogólnym, 
a dotyczy jedynie 
możliwości 
rozbudowy 
istniejącego budynku 
gospodarczego na 
działce ozn. nr ew. 
10.
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5. Zmienić § 14 ust. 2 pkt 
13 – nachylenie połaci 
dachowych od 20° do 
40°.

6. Zwiększenie pasa 
zieleni izolacyjnej na 
działce nr 13/1 o 

+

+

Projekt planu 
utrzymuje przyjęte 
nachylenia połaci 
dachowych, 
przedłożone już na I 
wyłożeniu projektu 
planu do publicznego 
wglądu, a które nie 
zostały wówczas 
zakwestionowane. 
Pozwala to daje 
możliwość realizacji 
w II kondygnacji 
poddasza 
użytkowego jako 
rozwiązania 
architektonicznego 
nawiązującego do 
istniejących 
budynków 
jednorodzinnych.

Projekt planu określa 
minimalną szerokość 
pasa zieleni, 
dopuszczając jego 
poszerzenie co 
zostało zawarte w 
ustaleniach §13 ust. 
3. pkt 6 lit. b.

Projekt planu określa 
minimalną szerokość 
pasa zieleni, co 
zostało zawarte w 
ustaleniach §13 ust. 
3. pkt 6 lit. b.

Przedmiotowe 
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dodatkowe ok. 8,0 m.

7. Wprowadzenie zakazu 
zmniejszającego 
szerokości pasa zieleni 
izolacyjnej na działkach 
13/2 oraz 13/3 wzdłuż 
granicy z działką ozn. 
nr ew. 11/4.

8. Zachować w 
najbliższym 
sąsiedztwie z działką 
ozn. nr ew. 11/4 
zabudowę 
maksymalnie 3 
kondygnacją do 
wysokości 
maksymalnie 12 m .

9. Dopuścić możliwość 
zabudowy w odległości 
min. 1,5 m od drogi 
1KX1.

+

+

+

zagadnienie reguluje 
§13 ust. 3. pkt 6 lit. c.

Zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.z 
2002 r . Nr 75, poz. 
690 z późn. zm) 
możliwość 
sytuowania 
budynków 1,5 m od 
granicy z działką 
sąsiednia odnosi się 
tylko do działek 
budowlanych, a ciąg 
pieszo – jezdny nią 
nie jest

18. 21.09.2010 1. Podtrzymanie założeń 
poprzedniego planu 
miejscowego 
zatwierdzonego 
uchwała Nr 
1641/LIII/2002 na 
nieruchomości ozn. nr 
ew. 13/1, przy 
jednoczesnym 
rozmieszczeniu zieleni 

13/1

13/8

Działki położone w terenie 1MN 
oraz 1MW. 

+ Istotą i koniecznością 
opracowania nowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego był 
konflikt społeczny 
wynikający z 
wprowadzenia w 
dotychczasowym 
planie miejscowym 
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ochronnej poza 
granicami działek ozn. 
nr ew. 13/1, 13/2, 13/3 i 
13/8 l

lub przeznaczenie całej 
powierzchni działki 
ozn. nr ew. 13/1 pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną z 
jednoczesnym 
zlikwidowaniem z 
działki ozn. nr ew. 13/1 
strefy zieleni 
ochronnej.

zatwierdzonym 
uchwałą Nr 
1641/LIII/2002 
terenów 
wielofunkcyjnych; 
projekt planu 
rozstrzyga w sposób 
jednoznaczny sposób 
zagospodarowania 
przedmiotowych 
nieruchomości.

Rozwiązania 
przestrzenne dla 
działki ozn. nr ew. 
13/1 po I wyłożeniu 
projektu planu do 
publicznego wglądu 
zostały skorygowane 
poprzez przesunięcie 
pasa zieleni 
izolacyjnej w 
kierunku 
południowym, z 
jednoczesnym 
poszerzeniem strefy 
budowlanej dla 
przedmiotowej działki 

19 23.09.2010 1. Przywrócenie na 
działce nr 13/3 stanu 
zapisów w  planie 
zagospodarowania 
przestrzennego , tak 
jak przed 
opracowaniem 
przedmiotowego 
projektu tj. zapisów 
przyjętych  uchwałą Nr 
1641/LIII/2002 Rady 
Miejskiej w lublinie z 
dnia 29 sierpnia 2002 r.

13/3 Działka położona w terenie 1MW + Utrzymano 
przeznaczenie działki 
ozn. nr ew. 13/3 w 
strefie terenów 
zabudowy 
wielorodzinnej, 
zgodnie z ustaleniami 
dotychczasowego 
planu miejscowego 
zatwierdzonego 
uchwałą Nr 
1641/LIII/2002
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20. 23.09.2010 1. Przywrócenie na 
działce nr 13/2 stanu 
zapisów w  planie 
zagospodarowania 
przestrzennego , tak 
jak przed 
opracowaniem 
przedmiotowego 
projektu tj. zapisów 
przyjętych  uchwałą Nr 
1641/LIII/2002 Rady 
Miejskiej w lublinie z 
dnia 29 sierpnia 2002 r.

13/2 Działka położona w terenie 1MW + Utrzymano 
przeznaczenie działki 
ozn. nr ew. 13/3 w 
strefie terenów 
zabudowy 
wielorodzinnej, 
zgodnie z ustaleniami 
dotychczasowego 
planu miejscowego 
zatwierdzonego 
uchwałą Nr 
1641/LIII/2002

 *Dane osobowe i adresowe usunięto na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  
późn. zm.).



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 21 ｠ 1621 ｠ Poz. 553 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr 1256/XLVI/2010

Rady Miasta Lublin
z dnia 4 listopada 2010 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 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 pópn. zm.) 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nalerących do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga 
się zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Zrodki na realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej (budowa dróg gminnych i 
uzbrojenia), nalerących do zadaG wEasnych gminy 
będą pochodzić z budretu gminy. 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukce-
sywnie w miarę morliwo[ci finansowych gminy, 
przy zachowaniu zasady uwzględniającej interes pu-
bliczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielko-
[cią poniesionych nakEadów na jednego mieszkaGca, 
korzystającego z realizowanej inwestycji infrastruk-
turalnej. Ponadto przy realizacji zadaG przewiduje 
się wspóEdziaEanie z innymi podmiotami publicznymi 
i prywatnymi dziaEającymi i inwestującymi na tere-
nie gminy w celu optymalizacji wydatków.


