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UCHWADA NR 240/XIV/2011

 RADY MIASTA LUBLIN

 z dnia 20 papdziernika 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina ｠ 
czę[ć II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z pópn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz.717 z pópn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2010 r. nr 130 poz. 871), w związku z uchwa-
Eą nr 337/XIV/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 30 
grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lublina ｠ czę[ć II, Rada Miasta Lublin 
postanawia: 

§1. 1. Stwierdzić zgodno[ć projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublina - czę[ć II przyjętego uchwaEą Nr 
1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 
wrze[nia 2002 r. z ustaleniami ･Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublinaｦ uchwalonego uchwaEą Nr 359/
XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwiet-
nia 2000 r, zmienionego uchwaEą Nr 165/XI/2011 
Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lublin w rejonie ulic Nasutowskiej i Alei SpóE-
dzielczo[ci Pracy.

2. Uchwalić zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Lublina ｠ czę[ć 
II, przyjętego uchwaEą nr 1688/LV/2002 Rady Miej-
skiej w Lublinie z dnia 26 wrze[nia 2002 r. w czę[ci 
obejmującej dziaEki nr 5/4 (obecnie: 5/5, 5/6, 5/7, 
5/8) i 261/1 poEorone przy ulicy PoznaGskiej oraz 
dziaEkę nr 89 (obecnie: 89/1, 89/2) wraz z dziaEkami 
przylegEymi przy ulicy Pana WoEodyjowskiego - w 
granicach okre[lonych na zaEącznikach graficznych 
nr 1 i 2 stanowiących integralną czę[ć niniejszej 
uchwaEy - zwaną dalej planem.

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

Ey,
2) czę[ć graficzna:
a) plansza podstawowa w skali 1:1000 (w arku-

szach), jako zaEączniki nr 1-2,
b) plansza sytuacyjna - w skali 1:10 000, jako 

zaEącznik nr 3 - strefy polityki przestrzennej wraz z 
lokalizacją obszarów będących przedmiotem planu,

c) wyrys ze studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina 
(w rejonie planu) jako zaEącznik nr 4,

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgEoszonych w czasie wyEorenia projektu planu do 
publicznego wglądu ｠ jako zaEącznik nr 5 do niniej-
szej uchwaEy,

4) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania ｠ jako zaEącznik 
nr 6 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ogólne

RozdziaE 1
Zakres ustaleG planu

§2. 1. Plan ustala:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

4) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych,

5) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy,

6) szczegóEowe zasady i warunki scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci objętych zmianą planu miejscowe-
go,

7) szczegóEowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów,

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r.

2. Plan uwzględnia obszary rehabilitacji istniejącej 
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zabudowy i infrastruktury technicznej okre[lone w 
Programie Rewitalizacji dla Lublina.

3. Plan nie podejmuje ustaleG w zakresie terenów 
i obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów szczególnych, w tym terenów górni-
czych, a takre nararonych na niebezpieczeGstwo 
powodzi oraz zagroronych osuwaniem się mas 
ziemnych.

4. Plan nie podejmuje ustaleG w zakresie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury wspóEczesnej.

RozdziaE 2
Oznaczenia i okre[lenia uryte w planie

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

1) adaptacji ｠ nalery przez to rozumieć przystoso-
wanie z ewentualną przebudową i zmianą przezna-
czenia obiektu budowlanego oraz stanu zagospo-
darowania terenu do speEniania innych funkcji lub 
potrzeb urytkowników;

2) dopuszczonym przeznaczeniu - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przypisane zo-
staEo danemu terenowi jako dodatkowe poza pod-
stawowym;

3) drorno[ci przyrodniczo - przestrzennej - na-
lery przez to rozumieć drorno[ć przestrzeni przy-
rodniczej tzn. morliwo[ć swobodnego przepEywu, 
przemieszczania się i rozprzestrzeniania [rodowiska 
przyrodniczego ([wiat fizyczny, orywiony i nieory-
wiony otaczający czEowieka, bez wytworów jego 
dziaEalno[ci) w otaczającej przestrzeni;

4) intensywno[ci zabudowy netto - nalery przez to 
rozumieć stosunek powierzchni caEkowitej wszyst-
kich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków 
na dziaEce budowlanej, liczonej po zewnętrznym ob-
rysie [cian, do powierzchni dziaEki budowlanej;

5) istniejącym ｠ na przykEad: budynku, obiekcie, 
zagospodarowaniu i innych - nalery przez to rozu-
mieć odniesienie do terminu wyznaczonego datą 
wej[cia w rycie planu;

6) kategorii przeznaczenia terenu ｠ nalery przez 
to rozumieć przypisany danemu terenowi okre[lony 
rodzaj dziaEalno[ci lub sposób zagospodarowania i 
bezpo[rednio z tym związany sposób jego urytko-
wania;

7) krajobrazie ｠ nalery przez to rozumieć obszar 
postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wy-
nikiem dziaEania i interakcji czynników przyrodni-
czych i/lub ludzkich;

8) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię ciągEą wyznaczającą na rysunku planu granice 
terenów o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania;

9) modernizacji - nalery przez to rozumieć remont 
uzupeEniony o wprowadzenie nowych, lepszych 
sprawniejszych lub dodatkowych - elementów 
wyposarenia, rozwiązaG - podnoszących standard 
urytkowy budynków lub ich walory estetyczne;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć oznaczone na rysunku planu linie okre-
[lające maksymalną granicę lokalizacji zabudowy; 
linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeG nad 
wej[ciami, ryzalitów, przedsionków, schodów ze-
wnętrznych, pochylni, tarasów, czę[ci podziemnych 
obiektów budowlanych, oraz budowli naziemnych 
będących liniami przesyEowymi, sieciami uzbrojenia 
terenu i budowlami infrastruktury telekomunikacyj-
nej;

11) Parku Rury ｠ nalery przez to rozumieć obszar 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysun-
ku planu uchwalonego uchwaEą nr 1688/LV/2002 
Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrze[nia 2002 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina czę[ć II ｠ oznaczony 
w wyrej wymienionej uchwale symbolem ZP i do-
datkowo objęty Strefą Parku Rury ｠ Z1;

12) planie - nalery przez to rozumieć plan, o któ-
rym mowa w §1 ust.2 niniejszej uchwaEy;

13) poddaszu urytkowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć przestrzeG pomiędzy stropem ostatniej kondy-
gnacji a poEacią dachową morliwą do zagospodaro-
wania pod funkcję mieszkaniową (lub inną) - przy 
jednoczesnym speEnieniu przepisów ustaw szcze-
gólnych;

14) podstawowym przeznaczeniu - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przypisane 
zostaEo danemu terenowi jako obowiązujące;

15) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć teren biologicznie czynny;

16) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu, przy czym do powierzchni zabudowy nie wli-
cza się powierzchni obiektów budowlanych, ani ich 
czę[ci nie wystających ponad powierzchnię terenu, 
a takre powierzchni elementów drugorzędnych na 
przykEad: schodów zewnętrznych, ramp zewnętrz-
nych, daszków, markiz, występów dachowych, 
o[wietlenia zewnętrznego, powierzchni zajmowanej 
przez wydzielone urządzenia i zagospodarowanie to-
warzyszące;

17) przepisach szczególnych - nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi;

18) rewitalizacji ｠ nalery przez to rozumieć kom-
pleksowy system dziaEaG, mających na celu orywie-
nie spoEeczne i gospodarcze zdegradowanych tere-
nów oraz zapewnienie zrównowaronego rozwoju 
przy jednoczesnych dziaEaniach ukierunkowanych 
na modernizację istniejącej zabudowy, infrastruktu-
ry technicznej i komunikacyjnej;

19) rozbudowie ｠ nalery przez to rozumieć po-
większenie w poziomie budynku istniejącego na da-
nej dziaEce, przy czym czę[ć rozbudowywana cha-
rakteryzuje się funkcjonalnym i architektonicznym 
zintegrowaniem z tym budynkiem, a takre zwięk-
szenie liczby elementów tworzących zespóE budyn-
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ków istniejących na danej dziaEce, przy czym czę[ć 
rozbudowywana zespoEu charakteryzuje się integral-
nym powiązaniem z caEo[cią;

20) rysunku planu - nalery przez to rozumieć czę[ć 
graficzną planu w postaci planszy podstawowej w 
skali 1:1000 (w arkuszach), jako zaEączniki nr 1-2;

21) strefie - nalery przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu, w którym obowiązują 
okre[lone zasady urytkowania i gospodarki prze-
strzenią;

22) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym przeznaczeniu podstawowym, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i 
oznaczony symbolem literowo - cyfrowym;

23) uciąrliwo[ci ｠ nalery przez to rozumieć zja-
wisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub utrud-
niający rycie, a polegający na emitowaniu haEasu, 
wibracji, zanieczyszczeG powietrza, wód, gruntu, 
emitowaniu nieprzyjemnych zapachów, szkodliwe-
go promieniowania przekraczających wyznaczone 
przepisami standardy;

24) urządzeniach towarzyszących i zagospodaro-
waniu towarzyszącym ｠ nalery przez to rozumieć 
urządzenia budowlane, drogi wewnętrzne lub po-
rarowe, dojazdy i doj[cia, parkingi oraz inne urzą-
dzenia peEniące sEurebną rolę wobec podstawowej 
i/lub dopuszczonej kategorii przeznaczenia, a takre 
towarzyszącą zieleG oraz obiekty maEej architektury, 
realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa;

25) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to rozu-
mieć taki rodzaj dziaEalno[ci, urytkowania i gospo-
darowania obiektami i terenami, który nie wykracza 
poza ramy uzyskanych pozwoleG i nie powodu-
je przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych w przepisach szczególnych, a którego 
ewentualna uciąrliwo[ć ogranicza się do granicy 
dziaEki, na której prowadzona jest dana dziaEalno[ć;

26) usEugach publicznych - nalery przez to rozu-
mieć usEugi [wiadczone obywatelom przez admini-
strację publiczną lub sEurby publiczne bezpo[rednio 
(w ramach sektora publicznego) lub poprzez finan-
sowanie podmiotów prywatnych zapewniających 
dane usEugi, których celem jest powszechnie do-
stępne, bierące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb 
ludno[ci;

27) uzbrojeniu terenu - nalery przez to rozumieć 
urządzenia infrastruktury technicznej: pod ziemią, 
na ziemi lub nad ziemią, wybudowane jako prze-
wody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, 
ciepEownicze, elektryczne, gazowe i telekomunika-
cyjne;

28) wielkogabarytowych urządzeniach reklamo-
wych ｠ nalery przez to rozumieć elementy rekla-
mowe ｠ wolnostojące lub umieszczone na obiekcie 
budowlanym:

a) pEaszczyznowe ｠ o powierzchni ekspozycji 
większej nir 6,0m²,

b) trójwymiarowe ｠ o wymiarach, z których przy-
najmniej jeden przekracza 2,0m,

c) o wysoko[ci najwyrszej krawędzi elementu 
przekraczającej 2,5m od poziomu przylegEego tere-
nu.

29) wymianie budynków - nalery przez to rozu-
mieć budowę nowego budynku po uprzedniej roz-
biórce dotychczasowego;

30) zabudowie ｠ nalery przez to rozumieć podsta-
wowy element zagospodarowania terenu w formie 
budynku lub zespoEu budynków, istniejących lub 
projektowanych, zlokalizowanych na danym terenie 
lub dziaEce;

2. Pojęcia niezdefiniowane nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi lub zgodnie z ogólnie 
przyjętymi normami.

§4. 1. Oznaczenia graficzne i literowe: 
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§4. 1. Oznaczenia graficzne i literowe:  

 
2. W granicach obszaru II objętego zmian  planu wydziela się obszary planistyczne, w obrębie których 
tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami literowymi określającymi funkcje terenu 
(na przykład: MN, UPPS, ZP) i numerami porządkowymi (cyfry arabskie), rozpoczynającymi się od nr 31 (ze 
względu na wcześniejsze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II – 
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2. W granicach obszaru II objętego zmianą planu 
wydziela się obszary planistyczne, w obrębie których 
tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi ozna-
czono symbolami literowymi okre[lającymi funkcje 
terenu (na przykEad: MN, UPPS, ZP) i numerami po-
rządkowymi (cyfry arabskie), rozpoczynającymi się 
od nr 31 (ze względu na wcze[niejsze zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin ｠ 
czę[ć II ｠ UchwaEa nr 394/XXII/2008 Rady Miasta 
Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r., gdzie wykorzy-
stano numerację od 1 do 30): 

- II (cyfra rzymska) ｠ oznacza czę[ć miasta objętą 
planem,

- 31,32,33...(cyfry arabskie) ｠ oznaczają numer 
porządkowy terenu wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi,

- MN, UPPS, ZP - oznaczenia literowe terenów, 
okre[lające ich funkcjonalne przeznaczenie w kate-
goriach funkcji urbanistycznych,

- w przypadku dróg zastosowano numerację za-
czynającą się od 1a, 2a..itd., na przykEad: II1aKDW.

§5. 1. W obszarze objętym zmianą planu ustala 
się następujące kategorie przeznaczenia terenów 
(funkcje terenów), wyznaczone na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, z numerami: II 31MN, II 32MN,
2) Tereny zabudowy usEugowej:
UPPS- teren usEug publicznych (pomoc spoEeczna), 

z numerem: II 35UPPS,
3) Tereny zieleni:
ZP - tereny zieleni urządzonej z numerami: II 33ZP, 

II 36ZP, II 38ZP,
4) Tereny komunikacji i urządzeG transportu:
a) II 2aKDD-G ｠ teren dróg gminnych klasy dojaz-

dowej,
b) II 1aKDW ｠ teren dróg wewnętrznych.
5) Tereny infrastruktury technicznej:
E1 ｠ teren urządzeG elektroenergetyki, z nume-

rem: II 37E1,

§6. 1. W granicach obszaru objętego zmianą pla-
nu uwzględnia się następujące strefy polityki prze-
strzennej ustalone w ･Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublinaｦ (uchwalonego uchwaEą Nr 359/XXII/2000 
Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 
r):

1) Strefę Ekologicznego Systemu Obszarów Chro-
nionych - ESOCH (w granicach wyznaczonych na 
rysunku planu) będącą fragmentem systemu ogólno-
miejskiego, która obejmuje ochroną między innymi 
suche doliny, oznaczoną na rysunku planu granica-
mi systemu, zasady zagospodarowania w obszarze 
objętym ESOCH podporządkowuje się funkcjom, dla 
których zostaE on ustanowiony to znaczy funkcjom 
ekologicznym i ochrony [rodowiska. Funkcją uzu-
peEniającą jest rekreacja z dopuszczeniem realizacji 

wszelkich form terenowych urządzeG rekreacyjnych 
([cierki rowerowe, zadaszenia turystyczne, boiska 
do gier maEych i tym podobne).

2) Strefę Ochrony Wyjątkowych Warto[ci Kultu-
rowych Miasta - SOK 1 (w granicach wyznaczonych 
na rysunku planu), obejmującą teren o symbolu: II 
36ZP.

3) Strefę Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji - 
SRiK4 w granicach wyznaczonych na rysunku pla-
nu, obejmującą tereny o symbolach:

- II 2aKDD-G, II 38ZP, II 35UPPS oraz II 37E1,
- II 1aKDW, II 31MN, II 32MN, II 33ZP.
4) Strefę Ekspozycji i Zabezpieczenia Otuliny Hi-

storycznych ZespoEówUrbanistycznych: Staromiej-
skiego i Zródmiejskiego - 3EK (w granicach wy-
znaczonych na rysunku planu), obejmującą teren o 
symbolu: II 36ZP.

5) Strefę Miejską - Y2 zawierającą obszary o in-
tensywnym stopniu zurbanizowania, realizowanym 
jako rórnorodne formy zainwestowania, o dominu-
jących funkcjach miastotwórczych. Obejmuje ona 
caEy obszar planu (oznaczenie granic strefy widocz-
ne na mapie stref polityki przestrzennej MPZP mia-
sta Lublin ｠ czę[ć II ｠ zaE nr 3).

6) Strefę Ochrony Zrealizowanych Osiedli Budow-
nictwa Wielorodzinnego przed ich dogęszczeniem 
programem mieszkaniowym - V1 (oznaczenie granic 
strefy widoczne na mapie stref polityki przestrzen-
nej MPZP miasta Lublin ｠ czę[ć II ｠ zaE nr 3).

7) Strefę Parku Rury ｠ Z1, obejmującą natural-
nie uksztaEtowaną rozlegEą dolinę wraz ze zboczami, 
poEoroną w dzielnicy mieszkaniowej Rury, teren o 
symbolu: II 36ZP.

2. Ustalenia wynikające z uwzględnienia wyrej 
wymienionych stref ｠ zawarte zostaEy w ustale-
niach szczegóEowych dla poszczególnych terenów 
oraz w pozostaEych ogólnych i generalnych ustale-
niach planu.

§7. 1. Dla terenów wyszczególnionych w §5 usta-
la się przeznaczenie podstawowe lub podstawowe i 
dopuszczalne, okre[lając dla nich odpowiednio wa-
runki i zasady zagospodarowania.

2. Zagospodarowanie terenów musi być zgodne z 
przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym.

3. Zasady realizacji kategorii przeznaczenia dla 
poszczególnych terenów zawarte są w ustaleniach 
szczegóEowych planu.

DZIAD II
Ustalenia generalne dla wszystkich obszarów 

objętych zmianą planu

RozdziaE 1
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§8. Ustala się następujące zasady ochrony i ksztaE-
towania Eadu przestrzennego realizowane poprzez:

1) Zachowanie utrwalonych elementów zago-
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spodarowania przestrzennego, w tym ukEadu dro-
gowego i trwaEej zabudowy z morliwo[cią jej prze-
budowy, rozbudowy, nadbudowy i wymiany oraz 
uzupeEnienia terenów w granicach wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi o brakujące elementy za-
gospodarowania, zgodnie z ustaleniami szczegóEo-
wymi zawartymi w dziale III.

2) Wymagania dotyczące powierzchni zabudowy, 
intensywno[ci zabudowy netto, powierzchni biolo-
gicznie czynnej, ilo[ci miejsc postojowych, odpro-
wadzania wód opadowych, uciąrliwo[ci obiektów 
｠ odnoszą się do terenu dziaEki budowlanej.

3) Zachowanie skali i charakteru zabudowy dziel-
nicy.

4) Realizację na dziaEce budowlanej jednorodzinnej 
w ramach terenów MN ｠ jednego budynku miesz-
kalnego.

5) Realizację chodników i placów z drobnowymia-
rowych elementów rozbieralnych.

6) Nakaz:
a) harmonijnego zagospodarowania terenów obję-

tych planem w stosunku do istniejącego otoczenia,
b) stosowania materiaEu i detalu nawiązującego do 

wyksztaEconych form otaczającej zabudowy lokal-
nej, z uwzględnieniem wspóEczesnych materiaEów 
budowlanych,

c) uwzględniania naturalnej rzepby terenu w zago-
spodarowywaniu poszczególnych obszarów poprzez 
odpowiednie ksztaEtowanie zabudowy i elementów 
zagospodarowania dostosowane do miejsca i cha-
rakteru jego otoczenia,

d) sytuowania budynków przy uwzględnieniu nie-
przekraczalnych linii zabudowy,

e) sytuowania nowo projektowanych garary i in-
nych pomieszczeG gospodarczych w terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako integralnej 
czę[ci budynków mieszkalnych.

7) Dopuszcza się realizację urządzeG towarzyszą-
cych i zagospodarowania towarzyszącego, chyba 
re ustalenia szczegóEowe stanowią inaczej.

8) Ustalenia dotyczące ogrodzeG i elementów re-
klamowych zawarte są w §12.

9) Wszelkie niezbędne dla prawidEowego funk-
cjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szcze-
gólno[ci: obiekty obsEugi technicznej, urządzenia 
gospodarki wodnej i melioracji, drogi wewnętrzne, 
zieleG miejską, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze i 
[cierki rowerowe nalery realizować w sposób nie 
kolidujący z innymi ustaleniami planu, przepisami 
szczególnymi i w sposób nie naruszający chronione-
go prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

RozdziaE 2
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9. 1. Ustala się zasadę ochrony i ksztaEtowania 
[rodowiska przyrodniczego jako przyjaznego, atrak-
cyjnego [rodowiska miejskiego, wspóEtworzącego 
torsamo[ć przyrodniczo-krajobrazową miasta, reali-

zowaną poprzez:
1) Nakaz:
a) zagospodarowania i przeksztaEcania terenów 

objętych planem z uwzględnieniem uwarunkowaG i 
wymogów [rodowiska przyrodniczego okre[lonych 
w przepisach szczególnych (np. ustawy Prawo 
ochrony [rodowiska),

b) prowadzenia dziaEaG na rzecz poprawy sani-
tarnego stanu [rodowiska (niezalernie od funkcji 
terenu i prowadzonej dziaEalno[ci) polegających 
na ograniczeniu emisji zanieczyszczeG: substancji, 
energii, haEasu i tym podobnych.:

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę ze 
staEym pobytem ludzi - obowiązują dopuszczalne 
warto[ci parametrów fizycznych okre[lone w prze-
pisach szczególnych o ochronie [rodowiska,

- dopuszczalny poziom haEasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej.

c) ochrony i zachowania drorno[ci przyrodniczo-
przestrzennej oraz wzajemnych powiązaG przyrod-
niczych i funkcjonalno-przestrzennych obszaru ob-
jętego planem z systemem ekologicznym caEego 
miasta - zasady realizacji inwestycji w ustaleniach 
szczegóEowych dla poszczególnych terenów,

d) ochrony warto[ci krajobrazowych w granicach 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 
(ESOCH) oraz w granicach strefy Parku Rury Z1 - z 
uwzględnieniem szczegóEowych zapisów planu do-
tyczących stref polityki przestrzennej,

e) ochrony skarp (wyznaczonych w rysunku pla-
nu) przed erozją poprzez zastosowanie form natu-
ralnych (zadarnieG, zadrzewieG i zakrzaczeG), przy 
dopuszczeniu form sztucznych wspomagających 
(typu siatki, pEyty arurowe i tym podobne), z zacho-
waniem następujących zasad:

- ochrona przed erozją za pomocą form natural-
nych stanowi pierwszeGstwo przed formami sztucz-
nymi,

- wykluczenie zainwestowania kubaturowego to 
znaczy zabudowy obiektami budowlanymi i tymcza-
sowymi obiektami budowlanymi oraz ochrona przed 
zabudową urządzeniami maEej architektury,

- dopuszcza się niezbędne elementy budowlane 
związane z kontynuacją i realizacją ciągów pieszych 
i rowerowych.

f) zachowania torsamo[ci krajobrazowej obszaru, 
poprzez staranny dobór wEa[ciwej skali zabudowy 
dla obiektów nowo realizowanych, wpisującej się w 
charakter zabudowy istniejącej w najblirszym oto-
czeniu,

g) ksztaEtowania terenów zieleni o charakterze 
ogólnodostępnym jako systemu terenów biologicz-
nie czynnych wspomagających podstawowy ukEad 
ekologiczny miasta, wzbogacając go o funkcje uzu-
peEniające ｠ terenowe urządzenia sportowo-rekre-
acyjne zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi,

h) starannego doboru odpowiednich gatunków 
drzew i ro[lin do nasadzeG, dostosowanych do lo-
kalnych warunków wodno-gruntowych i klimatycz-
nych w szczególno[ci w obszarze Parku Rury ｠ II 
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36ZP oraz obszarach II 33ZP, II 38ZP,
i) starannego ksztaEtowania zieleni towarzyszącej 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, a takre 
zieleni towarzyszącej terenom ciągów pieszych, ro-
werowych, pieszo-jezdnych (np. obsEuga technicz-
na),

j) w zakresie ochrony przed uciąrliwo[ciami dróg, 
je[li prognozowane poziomy haEasu i wibracji w oto-
czeniu drogi przekraczają warto[ci dopuszczalne 
stosowania przy projektowaniu dróg odpowiednich 
[rodków ochrony, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych o ochronie [rodowiska oraz z zakresu pra-
wa budowlanego,

k) w zakresie ochrony wód podziemnych skEado-
wania odpadów oraz prowadzenia gospodarki [cie-
kowej zgodnie z zapisem w §14,

l) wyposarenia istniejących i planowanych obiek-
tów w urządzenia (w tym urządzenia infrastruktu-
ry) nie powodujące pogarszania standardów jako[ci 
[rodowiska wyznaczonych przepisami o ochronie 
[rodowiska,

m) stosowania gazu ziemnego oraz niskoemisyj-
nych pródeE ciepEa dla nowo realizowanych inwe-
stycji oraz rozbudowy skojarzonego systemu ener-
getycznego gwarantującego wyrszą efektywno[ć 
wykorzystania masy energetycznej paliwa,

2) Zakaz:
a) odprowadzania [cieków komunalnych do grun-

tu,
b) prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywa-

nia terenu w sposób utrudniający odpEyw wód opa-
dowych,

2. Plan nie podejmuje ustaleG w zakresie obsza-
rów i obiektów objętych prawną ochroną przyrodni-
czą w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody.

§10. W zakresie ksztaEtowania krajobrazu kulturo-
wego nakazuje się:

1) uwzględnienie formy uksztaEtowania terenu w 
zagospodarowaniu poszczególnych obszarów po-
przez modelowanie zabudowy, oddające charakter 
tego uksztaEtowania - zasady realizacji inwestycji w 
ustaleniach szczegóEowych dla poszczególnych te-
renów,

2) integrację przestrzenną i funkcjonalną obsza-
rów z terenami sąsiednimi poprzez utrwalenie ist-
niejących i tworzenie nowych powiązaG kompozy-
cyjnych i widokowych - zasady realizacji inwestycji 
w ustaleniach szczegóEowych dla poszczególnych 
terenów.

RozdziaE 3
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§11. 1. Okre[la się obszary przestrzeni publicz-
nych, stanowiące elementy struktury miasta, sEu-
rące zaspokajaniu potrzeb mieszkaGców, poprawie 
jako[ci ich rycia i sprzyjające nawiązywaniu kontak-
tów spoEecznych, są to tereny:

1) dróg publicznych i wewnętrznych, istniejących 
i projektowanych: II 1aKDW i II 2aKDD-G,

2) tereny zieleni urządzonej (skwery, zieleGce, par-
ki i zieleG towarzysząca): II 33ZP, II 36ZP, II 38ZP,

2. Ustala się następujące zasady ksztaEtowania 
i zagospodarowania obszarów przestrzeni publicz-
nych:

1) Nakaz: wprowadzania zadrzewieG i zakrzewieG 
wzdEur ulic (dróg publicznych), ciągów pieszych, ro-
werowych, pieszo-jezdnych (np. obsEuga technicz-
na) z uwzględnieniem wymogów ekspozycji krajo-
brazowej i osi widokowych,

2) Zakaz:
a) wznoszenia ogrodzeG z prefabrykowanych ele-

mentów betonowych z wyjątkiem prefabrykowa-
nych elementów do budowy sEupów i podmurówek,

b) lokalizacji wielkogabarytowych urządzeG rekla-
mowych,

c) umieszczania informacji reklamowych bezpo-
[rednio na dachach i [cianach budynków i ogrodze-
niach,

d) umieszczania no[ników reklamowych:
- w sposób stwarzający utrudnienia w komunikacji 

koEowej, pieszej i rowerowej,
- na drzewach i na terenach zieleni, z wyjątkiem 

tablic i znaków informacyjnych związanych z funk-
cją terenu (nie będących znakami i sygnaEami dro-
gowymi),

- w miejscach i w sposób zastrzerony dla znaków 
drogowych lub w sposób utrudniający ich odczyta-
nie.

3) Dopuszcza się umieszczanie elementów rekla-
mowych (szyldy, reklamy, tablice informacyjne) na 
krawędzi dachu, [cianie budynku czy ogrodzeniu, z 
zachowaniem następujących zasad:

a) umieszczanie elementów reklamowych na [cia-
nach budynków i krawędzi dachu w sposób nawią-
zujący do podziaEów i kolorystyki elewacji,

b) umieszczanie elementów reklamowych na 
ogrodzeniach w sposób nawiązujący do charakte-
ru ogrodzenia (stosowanie podobnych materiaEów, 
wpisanie w rozstaw i rytm przęseE lub powtarzal-
no[ć charakterystycznych elementów ogrodzenia).

RozdziaE 4
Zasady i warunki scalania i podziaEu nieruchomo-

[ci objętych planem

§12. Ustalenia dotyczące zasad i warunków sca-
lania i podziaEu nieruchomo[ci

1. Parametry dziaEek na terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 
II31MN:

1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 400m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki (od ul. PoznaGskiej): nie 

mniej nir 18 m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 60° do 120°.
2. Parametry dziaEek na terenie zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 
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II32MN:
1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 700 m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki (od ulicy oznaczonej 

symbolem II1aKDW): nie mniej nir 18m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 60° do 120°
3. Parametry dziaEek na terenie usEug publicz-

nych (pomoc spoEeczna) oznaczonych symbolem 
II35UPPS:

1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 4000m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki: nie mniej nir 40m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100°.
4. Parametry dziaEek na terenie zieleni urządzonej 

oznaczonej symbolem II33ZP:
1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 1400 m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki: nie mniej nir 12 m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100°.
5. Parametry dziaEek na terenie zieleni urządzonej 

oznaczonej symbolem II36ZP:
1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 3000 m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki: nie mniej nir 30 m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100°.
6. Parametry dziaEek na terenie zieleni urządzonej 

oznaczonej symbolem II38ZP:
1) powierzchnia dziaEki: nie mniej nir 3000 m2,
2) szeroko[ć frontu dziaEki: nie mniej nir 8 m,
3) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego: od 80° do 100°.

RozdziaE 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. SzczegóEowe ustalenia dotyczące kon-
kretnych dróg zostaEy zawarte w Dziale III niniejszej 
uchwaEy.

2. Morliwo[ć realizacji dróg wewnętrznych, do-
jazdowych, gospodarczych oraz ciągów pieszo-
jezdnych w terenach przeznaczonych pod inwesty-
cje w sposób zgodny z przepisami szczególnymi w 
zakresie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać doj[cia i dojazdy wewnętrzne, w tym 
dojazdy awaryjne i drogi porarowe - na zasadzie za-
gospodarowania towarzyszącego.

3. Lokalizacja miejsc postojowych w ilo[ci wy-
nikającej z indywidualnego zapotrzebowania lub z 
programu urytkowego - bilansowana w granicach 
dziaEki budowlanej.

4. Nakaz zapewnienia miejsc postojowych/gara-
rowych w ilo[ci niezbędnej do zaspokojenia potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenu, w tym prze-
widywanego kompleksowego programu urytkowe-
go obiektów i terenu w obrębie terenu lokalizacji, co 
okre[la się na poziomie minimum:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 
1 miejsce postojowe lub gararowe na jeden lokal 
mieszkalny,

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usEugami (towarzyszącymi) ｠ 2 miejsca postojowe 
lub gararowe na budynek mieszkalny,

3) dla domów pomocy spoEecznej - 1 miejsce po-
stojowe na 50m2 powierzchni urytkowej budynku,

4) dla handlu detalicznego - 1 miejsce postojowe 
na 40m2 powierzchni urytkowej budynku,

5) dla gastronomii - 1 miejsce postojowe na 20m2 
powierzchni urytkowej budynku,

6) dla biur, urzędów, administracji - 1 miejsce po-
stojowe na 50m2 powierzchni urytkowej budynku,

7) dla o[rodków zdrowia i zespoEów leczniczych 
(równier gabinetów lekarskich o powierzchni uryt-
kowej większej nir 100m² )- 1 miejsce postojowe na 
50m2 powierzchni urytkowej budynku,

8) dla usEug drobnych i gabinetów lekarskich (o 
powierzchni urytkowej mniejszej nir 100m² ) ｠ 2 
miejsca postojowe na 1 lokal,

9) dla obiektów kultury, sportu i rekreacji ｠ 20 
miejsc postojowych na 100 urytkowników,

10) dla obiektów, w których są prowadzone kursy 
i szkolenia ｠ 1 miejsce postojowe na 100m2 po-
wierzchni urytkowej budynku.

5. Dla okre[lenia minimalnej ilo[ci miejsc posto-
jowych dla danej funkcji w planie do powierzchni 
urytkowej budynku nie wlicza się powierzchni zaję-
tej przez garare podziemne i nadziemne.

6. Ustala się następujące rodzaje parkowania:
1) garare wbudowane w kondygnacje piwnic lub 

przyziemia budynków,
2) naziemne miejsca postojowe otwarte lub zada-

szone.
7. Zakaz lokalizacji garary wolnostojących.
8. W przypadkach nie okre[lonych wyrej ｠ ilo[ć 

miejsc postojowych nalery dostosować do indywi-
dualnych potrzeb związanych z realizacją konkretnej 
funkcji z uwzględnieniem przepisów szczególnych z 
zakresu prawa budowlanego.

§14. 1. Ustala się przebieg sieci infrastruktury 
technicznej na terenach okre[lonych liniami rozgra-
niczającymi istniejących i projektowanych ulic.

2. W granicach obszaru objętego planem obowią-
zuje:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projek-
towanych sieci komunalnego systemu wodociągo-
wego miasta, przy zaEoreniu wymaganej rozbudowy 
lub przebudowy ukEadu przesyEowego,

2) odprowadzanie [cieków komunalnych do miej-
skiego systemu kanalizacji sanitarnej, przy zaEore-
niu wymaganej rozbudowy lub przebudowy ukEadu 
przesyEowego,

3) odprowadzanie wód opadowych z terenów ob-
jętych planem na wyodrębnionych dziaEkach z zie-
lenią towarzyszącą zaleca się powierzchniowo do 
gruntu, a na pozostaEych terenach do miejskiego 
systemu kanalizacji deszczowej, przy zaEoreniu roz-
budowy lub przebudowy sieci,

4) zaopatrzenie w ciepEo:
a) z miejskiego systemu ciepEowniczego, przy za-
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Eoreniu wymaganej rozbudowy ukEadu przesyEowe-
go,

b) z lokalnych pródeE ciepEa, pod warunkiem za-
chowania nakazów zawartych w §10 i wymagaG 
wynikających z obowiązujących przepisów szcze-
gólnych,

5) zaopatrzenie w gaz z miejskiego systemu ga-
zowniczego przy zaEoreniu rozbudowy lub przebu-
dowy ukEadu przesyEowego,

6) odprowadzanie odpadów:
a) w projektach realizacyjnych inwestycji nalery 

uwzględnić potrzeby terenowe wynikające z obo-
wiązku selektywnej zbiórki odpadów,

b) skEadowanie odpadów staEych tylko w obiek-
tach zamykanych typu altana czy wiata i tylko w 
pojemnikach zamkniętych z uwzględnieniem segre-
gacji odpadów, wskazane osEonięcie obiektu ro[lin-
no[cią pnącą bądp innego typu ro[linno[cią osEono-
wą,

c) odpady, których nie morna wykorzystać go-
spodarczo, nalery wywozić na gminne skEadowisko 
odpadów,

d) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustale-
niami Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin, 
Regulaminem utrzymania czysto[ci i porządku na 
terenie miasta Lublin oraz z przepisami ustawy o 
utrzymaniu porządku w gminach i ustawy o odpa-
dach.

7) zaopatrzenie w energię elektryczną za po[red-
nictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego 
po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i 
urządzeG elektroenergetycznych kolidujących z do-
celowym zagospodarowaniem) ukEadu zasilającego i 
przesyEowego,

a) przy realizacji obiektów kubaturowych obo-
wiązuje uwzględnienie pasa technologicznego na-
powietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia w wielko[ci minimum 10 m od osi linii w 
jej obie strony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zrodowiska z dnia 30 papdziernika 2003r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w [rodowisku oraz sposobów sprawdza-
nia dotrzymania tych poziomów, a takre zgodnie z 
wynikami sprawozdania z pomiarów i obliczeG natę-
renia pola elektromagnetycznego 50Hz w Lublinie 
przy ul. PodhalaGskiej w przę[le 1 - 2 linii 110kV do 
GPZ - Czuby (znak: EE/759/93).

b) obowiązuje zakaz:
- realizacji nowych linii napowietrznych [redniego 

i niskiego napięcia,
- realizacji nowej zabudowy kubaturowej (budyn-

ków mieszkalnych i innych przeznaczonych na sta-
Ey pobyt ludzi) w pasie technicznym napowietrznej 
linii elektroenergetycznej (do czasu jej ewentualnej 
likwidacji lub skablowania),

- sadzenia drzew oraz ro[linno[ci wysokiej w pa-
sie technicznym napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej,

c) dopuszczenie:
- rozbudowy lub przebudowy istniejącej linii na-

powietrznej oraz ewentualnej budowy nowej linii w 
dotychczasowym miejscu (realizacja inwestycji po 
trasie istniejącej nie wyEącza morliwo[ci rozmiesz-
czenia sEupów i urządzeG niezbędnych do korzysta-
nia z linii w innych nir dotychczasowe miejscach),

- ewentualna realizacja stacji transformatorowych 
SN/NN w formie stacji wbudowanych w budynki 
pod warunkiem zachowania wymagaG wynikają-
cych z obowiązujących przepisów szczególnych z 
zakresu prawa energetycznego i prawa budowlane-
go,

- dopuszcza się utrzymanie istniejących urządzeG 
elektroenergetycznych do czasu modernizacji ist-
niejącej infrastruktury elektroenergetycznej, przy 
zachowaniu wymaganych normami PN-E-05100-1, 
PN-76/E-05125 odlegEo[ci od planowanej zabudo-
wy.

8) obsEuga telekomunikacyjna zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi po wymaganej roz-
budowie lub przebudowie sieci i urządzeG infrastruk-
tury telekomunikacyjnej. Przebudowa istniejących 
sieci i urządzeG infrastruktury telekomunikacyjnej 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu i ukEadem komunikacyjnym na podstawie 
przepisów szczególnych. Ustalenia dotyczące nie-
przekraczalnych linii zabudowy oraz wysoko[ci za-
budowy okre[lonej w planie nie dotyczą obiektów i 
urządzeG infrastruktury telekomunikacyjnej.

9) oprócz projektowanych sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej (elektroenergetycznych niskie-
go i [redniego napięcia, gazowych i innych) ustala 
się realizację innych, koniecznych sieci i urządzeG 
obsEugi technicznej nie przewidzianych w planie, w 
ilo[ci i zakresie niezbędnym dla zaspokojenia po-
trzeb urytkowników (nie dotyczy inwestycji wyrej 
zakazanych).

3. W granicach obszaru objętego planem dopusz-
cza się: prowadzenie podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg 
pod warunkiem, re jest to niezbędne dla obsEugi in-
rynieryjnej terenów ustalonych planem i pod warun-
kiem speEnienia wymogów przepisów szczególnych.

RozdziaE 6
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§15. 1. Tereny, dla których plan przewiduje prze-
znaczenie inne od dotychczasowego, mogą być, 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
urytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach 
tych obowiązuje zakaz budowy nowych i rozbudo-
wy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją 
przewidzianą w planie.

2. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z planem 
dopuszcza się zagospodarowanie czasowe tych te-
renów jedynie w formie:

1) naziemnych miejsc postojowych o nawierzchni 
prowizorycznej, niepylącej,

2) terenowych urządzeG sportowych i placów za-
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baw,
3) zieleni rekreacyjnej i ozdobnej,
4) ustawienia obiektów o funkcji usEugowej nie 

związanych trwale z gruntem w formie kiosków, 
stoisk sezonowych i tym podobnych.

RozdziaE 7
Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury technicznej

§16. 1. Uwzględnia się Program Rewitalizacji dla 
Lublina (UchwaEa nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta 
Lublin z 18 czerwca 2009 r. w sprawie Programu 
Rewitalizacji dla Lublina).

2. CaEy obszar objęty zmianą planu w rejonie ul. 
WoEodyjowskiego jest objęty granicami Programu 
Rewitalizacji dla Lublina.

3. Wszelkie dziaEania mające na celu realizację 
wytyczonych w programie celów: poprawa jako[ci 
przestrzeni publicznych i bezpieczeGstwa publiczne-
go oraz rozszerzenie oferty funkcjonalnej osiedli - ze 
szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb 
spoEecznych (opieka spoEeczna) zostaEy uwzględnio-
ne w przepisach ogólnych, ustaleniach generalnych, 
ustaleniach szczegóEowych i przepisach koGcowych 
planu.

4. Na terenie opracowania nie występują obszary 
wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy, a pa-
rametry nowej zabudowy i infrastruktury technicz-
nej zostaEy okre[lone w ustaleniach szczegóEowych.

DZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1
Tereny zabudowy mieszkaniowej

§17. 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - okre[lone w 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-
ne symbolami: II 31MN (powierzchnia 0,095 ha), 
II32MN (powierzchnia 0,102 ha), o podstawowym 
przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala 
się:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

2) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto ｠ do 
0,60 - wskapnik liczony w granicy dziaEki budowla-
nej,

3) forma zabudowy ｠ zabudowa wolnostojąca,
4) wysoko[ć budynków:
a) mieszkalnych ｠ max II kondygnacje nadziemne 

｠ jednak wysoko[ć budynku nie większa nir 10,50 
m (realizacja ostatniej - II kondygnacji w formie pod-
dasza urytkowego),

b) niemieszkalnych w przypadku zabudowy do-
puszczonej w ust. 3. - nie więcej nir 8,00 m,

c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy 

w przypadkach, gdy wysoko[ć jej jest większa od 
wskazanej wyrej - w dotychczasowej wysoko[ci,

5) udziaE powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni dziaEki wyznaczonej zgodnie z planem - 
nie więcej nir 45%,

6) udziaE powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni dziaEki budowlanej ｠ nie mniej 
nir 50%,

7) w zagospodarowaniu dziaEki nalery uwzględ-
nić zieleG komponowaną w sąsiedztwie z terenem 
II 33ZP,

8) ksztaEt dachu ｠ dachy jedno-, dwu- i wielospa-
dowe ｠ o nachyleniu poEaci dachowych do 45º,

9) pokrycie dachu ｠ wszelkie pokrycia wEa[ciwe 
dla dopuszczonych spadków dachów,

10) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci

a) w przypadku terenu II 31MN:
- powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 400m²,
- szeroko[ć frontu dziaEki od strony ul. PoznaGskiej 

｠ nie niej nir 18 m,
- kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 60º do 120º,
b) w przypadku terenu II 32MN:
- powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 700m²,
- minimalna szeroko[ć frontu dziaEki od strony 

pasa drogowego II 1aKDW ｠ nie mniej nir 18 m,
- kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 60º do 120º,
11) zapewnienie odpowiedniej ilo[ci miejsc posto-

jowych zgodnie z zapisem §13 ustaleG planu,
12) bilansowanie miejsc parkingowych w grani-

cach dziaEki budowlanej,
13) obsEugę komunikacyjną terenu:
a) II 31MN z istniejących i projektowanych dróg:
- KDD-G ｠ ul. PoznaGska (poza obszarem opraco-

wania),
- II 1aKDW ｠ droga wewnętrzna projektowana,
b) II 32MN z projektowanej drogi:
- II 1aKDW ｠ droga wewnętrzna projektowana.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopusz-

cza się przy zachowaniu wskapników zabudowy 
okre[lonych wyrej w ust. 2., pod warunkiem nie-
powodowania uciąrliwo[ci dla urytkowników oraz 
nieobnirania estetyki obiektów:

1) wzbogacenie funkcji mieszkaniowej o funk-
cje usEugowe, w wielko[ci powierzchni usEug nie 
większej nir 30% powierzchni caEkowitej budynku 
mieszkalnego, takie jak:

a) handel detaliczny ｠ dziaEalno[ć związana ze 
sprzedarą detaliczną towarów z wyEączeniem sprze-
dary detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych,

b) gastronomia ｠ dziaEalno[ć kawiarni, herbaciar-
ni, cukierni i lodziarni wraz z produkcją wyrobów 
wEasnych,

c) reprodukcja zapisanych no[ników informacji - 
reprodukcja nagraG dpwiękowych, nagraG wideo, 
komputerowych no[ników informacji,

d) dziaEalno[ć usEugowa pozostaEa - fryzjerstwo i 
pozostaEe zabiegi kosmetyczne, dziaEalno[ć związa-
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na z poprawą kondycji fizycznej,
e) rzemiosEo usEugowe - naprawa artykuEów uryt-

ku osobistego i domowego, naprawa obuwia i pozo-
staEych wyrobów skórzanych, naprawa zegarków, 
zegarów i biruterii, konserwacja i naprawa maszyn 
biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,

f) dziaEalno[ć gospodarcza ｠ dziaEalno[ć związana 
z obsEugą nieruchomo[ci, doradztwo i dziaEalno[ć w 
zakresie oprogramowania, przetwarzania danych i 
związana z bazami danych, dziaEalno[ć prawnicza, 
rachunkowo-księgowa, doradztwo i zarządzanie, 
badania i analizy techniczne, reklama,

g) opieka zdrowotna - dziaEalno[ć gabinetów le-
karskich,

h) administracja,
i) turystyka - dziaEalno[ć organizatorów,
j) inne usEugi nie ujęte wyrej pod warunkiem, re 

nie będą to usEugi uciąrliwe dla otoczenia.
2) adaptację, modernizację, przebudowę, rozbu-

dowę, nadbudowę i ewentualną wymianę budyn-
ków, przy czym w przypadku ich rozbudowy czę[ć 
rozbudowywana powinna być integralnie związana 
z budynkiem istniejącym z zachowaniem spójno[ci 
funkcjonalno - architektonicznej,

3) lokalizację obiektów maEej architektury,
4) lokalizację urządzeG towarzyszących i zagospo-

darowania towarzyszącego,
5) realizację nieprzewidzianych w planie sieci i 

urządzeG infrastruktury technicznej w ilo[ci niezbęd-
nej dla potrzeb urytkowników,

6) wliczanie do powierzchni biologicznie czynnej 
powierzchni utwardzonych przy pomocy ekologicz-
nych pEyt arurowych trawnikowych lub kratek traw-
nikowych z tworzyw sztucznych (tzw. ｧzielonych 
parkingówｦ) - ustala się, re powierzchnia biologicz-
nie czynna stanowi 50% caEej powierzchni wyEoro-
nej takimi pEytami.

RozdziaE 2
Tereny zabudowy usEugowej

§18. 1. Wyznacza się TEREN USDUG PUBLICZ-
NYCH - okre[lony w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem: II 35UPPS 
(powierzchnia 0,419 ha), o podstawowym przezna-
czeniu terenu pod usEugi publiczne w zakresie po-
mocy spoEecznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) realizację obiektów usEug publicznych z zakresu 

pomocy spoEecznej ｠ dom pomocy spoEecznej,
2) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu, konieczno[ć uwzględnienia przebu-
dowy istniejących sieci zlokalizowanych w obrębie 
strefy zabudowy kubaturowej w przypadku lokaliza-
cji zabudowy w miejscu konfliktowym,

3) wskapnik intensywno[ci zabudowy netto ｠ do 
1,20 ｠ wskapnik liczony w granicach dziaEki budow-
lanej,

4) forma zabudowy:
a) zabudowa wolnostojąca,

b) nakaz uwzględniania formy i charakteru uksztaE-
towania terenu oraz formy i charakteru otaczającej 
istniejącej zabudowy poprzez harmonijne obniranie 
wysoko[ci budynku w miarę zblirania się do Parku 
Rury.

5) wysoko[ć budynków:
a) o funkcji podstawowej max III kondygnacje 

nadziemne ｠ nie więcej nir 13,00 m,
b) gospodarczych typu pomieszczenie na odpady 

czy garare ｠ nie więcej nir 6,00 m.
6) udziaE powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni dziaEki budowlanej wyznaczonej zgod-
nie z planem nie więcej nir 50% ,

7) udziaE powierzchni biologicznie czynnej w sto-
sunku do powierzchni dziaEki wyznaczonej zgodnie 
z planem ｠ nie mniej nir 30%,

8) realizację zieleni towarzyszącej funkcji podsta-
wowej ｠ okre[lonej linią przerywaną i dodatkowo 
oznaczonej szrafem i literą ･Zｦ, stanowiącej inte-
gralną czę[ć terenu, wyznaczonego w ust. 1, zago-
spodarowanej w formie zieleGca wypoczynkowego 
z alejkami spacerowymi, placykami wypoczynko-
wymi i zielenią w rórnych formach ro[linnych, ta-
kich jak: murawy i rabaty kwiatowe oraz skupiska 
ro[linno[ci o zrórnicowanym skEadzie gatunkowym 
i wysoko[ci, a takre urytkowych obiektów maEej 
architektury sEurących rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porządku,

9) ksztaEt dachu - dachy o charakterze pEaskim o 
nachyleniu poEaci dachowych do 15º,

10) pokrycie dachu - wszelkie pokrycia wEa[ciwe 
dla dopuszczonych spadków dachów,

11) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci:

a) powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 4000m²,
b) szeroko[ć frontu dziaEki - nie mniej nir 40 m,
c) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 80º do 100º,
d) morliwo[ć wizualnego wyrórnienia granic dziaE-

ki budowlanej przy pomocy zieleni,
12) zapewnienie odpowiedniej ilo[ci miejsc posto-

jowych zgodnie z zapisem §13 ustaleG planu,
13) bilansowanie miejsc parkingowych w grani-

cach dziaEki budowlanej,
14) obsEugę komunikacyjną terenu II 35UPPS z 

projektowanej drogi 
- II 2aKDD-G ｠ ul. Pana WoEodyjowskiego,
3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza 

się pod warunkiem niepowodowania uciąrliwo[ci 
dla urytkowników oraz nieobnirania estetyki obiek-
tów:

1) wzbogacenie funkcji podstawowej o inne funk-
cje usEug, w wielko[ci powierzchni usEug nie więk-
szej nir 20% powierzchni caEkowitej budynku, takie 
jak:

a) gastronomia ｠ dziaEalno[ć kawiarni, herbaciar-
ni, cukierni i lodziarni wraz z produkcją wyrobów 
wEasnych,

b) opieka zdrowotna - dziaEalno[ć gabinetów le-
karskich,
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c) administracja,
2) lokalizację obiektów maEej architektury,
3) lokalizację urządzeG towarzyszących i zagospo-

darowania towarzyszącego,
4) realizację nieprzewidzianych w planie sieci i 

urządzeG infrastruktury technicznej w ilo[ci niezbęd-
nej dla potrzeb urytkowników,

5) morliwo[ć uwzględnienia zmiany lokalizacji 
stacji transformatorowej II 37E1 na obiekt wbudo-
wany zgodnie z §24,

6) wliczanie do powierzchni biologicznie czynnej 
powierzchni utwardzonych przy pomocy ekologicz-
nych pEyt arurowych trawnikowych lub kratek traw-
nikowych z tworzyw sztucznych (tzw. ｧzielonych 
parkingówｦ) - ustala się, re powierzchnia biologicz-
nie czynna stanowi 50% caEej powierzchni wyEoro-
nej takimi pEytami.

RozdziaE 3
Tereny zieleni

§19. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI URZĄ-
DZONEJ - okre[lony w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem: II 33ZP 
(powierzchnia 0,146 ha) o podstawowym przezna-
czeniu terenu pod zieleG urządzoną ustanawiając go 
obszarem przestrzeni publicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) ochronę starodrzewia,
a) w stosunku do wyrej wymienionych obiektów 

zieleni obowiązuje nakaz:
- zachowania istniejących egzemplarzy (okazów) i 

ich ukEadu w terenie,
- konserwacji istniejących egzemplarzy (okazów) i 

ich ukEadu w terenie,
b) w stosunku do wyrej wymienionych obiektów 

zieleni dopuszcza się jedynie cięcia sanitarne,
2) proponowany przebieg ciągu pieszego i ewen-

tualnej [cierki rowerowej (zaznaczonych w rysun-
ku planu) w formie nieutwardzonej lub czę[ciowo 
utwardzonej,

3) obsEugę komunikacyjną terenu II 33ZP z projek-
towanej drogi II 1aKDW,

4) zakaz:
a) lokalizacji obiektów budowlanych oraz tymcza-

sowych obiektów budowlanych,
b) lokalizacji urządzeG towarzyszących i zagospo-

darowania towarzyszącego z wyjątkiem doj[ć (pie-
szych), zieleni towarzyszącej i obiektów maEej archi-
tektury sEurących rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porządku,

5) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci:

a) powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 1400m²,
b) szeroko[ć frontu dziaEki - nie mniej nir 10m, 
c) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 80º do 100º, 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza 

się lokalizację dodatkowych nieutwardzonych [cie-
rek spacerowych i rowerowych.

4. W obrębie terenu II 33ZP wyznacza się pas 
technologiczny napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia -110 kV ｠ w wielko[ci 
minimum 10 metrów od osi linii w jej obie strony. 
Odpowiednie ustalenia dla wyrej wymienionego 
pasa technologicznego zawarto w §14.

§20. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI URZĄ-
DZONEJ ｠ okre[lony w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem: II 36ZP 
(powierzchnia 0,398 ha), o podstawowym prze-
znaczeniu terenu pod park miejski, stanowiący inte-
gralną czę[ć Parku Rury, ustanawiając go obszarem 
przestrzeni publicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 
dziaEania polegające na kontynuacji funkcji i istnieją-
cego zagospodarowania terenu poprzez:

1) nakaz:
a) zachowania spójno[ci kompozycyjno ｠ kra-

jobrazowej zieleni z pozostaEą czę[cią Parku Rury 
poprzez zachowanie, jako otwartych, trawiastych, 
zboczy w szczególno[ci ich dolnych partii, z morli-
wo[cią nasadzeG pojedynczych egzemplarzy drzew 
i skupin zEoronych z kilku krzewów oraz rabat kwia-
towych,

b) utrzymania powiązaG pieszych pomiędzy os. 
im. Konopnickiej i os. im. H. Sienkiewicza, z mor-
liwo[cią korekty ich przebiegu, przede wszystkim 
poprzez ciąg pieszy, którego proponowany przebieg 
zaznaczono na rysunku planu,

2) zakaz:
a) przeksztaEcania rzepby terenu w tym tworzenia 

nasypów ziemnych sytuowanych poprzecznie do osi 
suchych dolin i przeksztaEcania istniejącej skarpy, 
wskazanej na rysunku planu, z dopuszczeniem re-
alizacji niezbędnych elementów budowlanych zwią-
zanych z kontynuacją i realizacją ciągów pieszych,

b) lokalizacji obiektów budowlanych oraz tymcza-
sowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiek-
tów maEej architektury wskazanych w pkt 3),

c) lokalizacji urządzeG towarzyszących i zagospo-
darowania towarzyszącego z wyjątkiem ciągów pie-
szych i zieleni (towarzyszącej),

d) ograniczania drorno[ci przyrodniczo - prze-
strzennej poprzez grodzenie terenu,

3) dopuszczenie:
a) lokalizacji urytkowych obiektów maEej archi-

tektury sEurących rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porządku, takich jak: Eawki, siedziska, posągi, kosze 
na [miecie oraz latarnie o[wietleniowe,

b) realizacji podziemnej infrastruktury technicznej 
pod warunkiem rekultywacji terenów naruszonych 
pracami ziemnymi (budowlanymi).

4) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci: 

a) powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 3000m², 
b) szeroko[ć frontu dziaEki - nie mniej nir 30m, 
c) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 80º do 100º, 
3. Ustala się: obsEugę komunikacyjną terenu II 
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36ZP z projektowanej drogi II 2aKDD-G poprzez te-
ren: II 38ZP.

§21. 1. Wyznacza się TEREN ZIELENI URZĄ-
DZONEJ ｠ okre[lony w rysunku planu liniami roz-
graniczającymi i oznaczony symbolem: II 38ZP 
(powierzchnia 0,377 ha) o podstawowym przezna-
czeniu terenu pod zieleG osiedlową towarzyszącą 
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i usEugo-
wej, stanowiącą integralną czę[ć osiedla mieszka-
niowego im. H. Sienkiewicza. Ustanawia się go ob-
szarem przestrzeni publicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) utrzymanie istniejącego zagospodarowania i za-

drzewieG,
2) dziaEania polegające na kontynuacji funkcji i ist-

niejącego zagospodarowania terenu, to jest:
a) utrzymanie istniejących alejek (ciągów pie-

szych), z dopuszczeniem korekty ich przebiegu, 
stanowiących przede wszystkim powiązania funk-
cjonalno-przestrzenne z obiektem szkolnym oraz z 
obszarem Parku Rury,

b) ksztaEtowanie kompozycyjno -krajobrazowe zie-
leni poprzez lokalizację rórnych form kompozycji ro-
[linnej, w szczególno[ci: muraw, drzew i krzewów 
oraz rabat kwiatowych,

c) zachowanie naturalnej rzepby terenu, w tym 
zakaz przeksztaEcania istniejącej skarpy wskazanej 
na rysunku planu, przy uwzględnieniu dopuszczenia 
w §9,

3) urządzenie dodatkowych ciągów pieszych i pla-
cyków,

4) zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci:

a) powierzchnia dziaEki ｠ nie mniej nir 3000m², 
b) szeroko[ć frontu dziaEki - nie mniej nir 8m, 
c) kąt poEorenia granic dziaEki w stosunku do pasa 

drogowego - od 80º do 100º, 
5) obsEugę komunikacyjną terenu II 38ZP z projek-

towanej drogi II 2aKDD-G,
6) zakaz:
a) lokalizacji obiektów budowlanych i tymczaso-

wych obiektów budowlanych z wyjątkiem dopusz-
czonych w ust. 3,

b) lokalizacji urządzeG towarzyszących i zagospo-
darowania towarzyszącego z wyjątkiem doj[ć (pie-
szych), zieleni towarzyszącej i obiektów dopuszczo-
nych w ust. 3,

c) ograniczania drorno[ci przyrodniczo - prze-
strzennej poprzez grodzenie terenu.

3. Dla terenów, o których mowa w ust.1 dopusz-
cza się, pod warunkiem niepowodowania uciąrli-
wo[ci dla urytkowników, realizację urytkowych 
obiektów maEej architektury sEurących rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, między innymi: 
Eawek, siedzisk, posągów, koszy na [mieci oraz la-
tarni o[wietleniowych.

4. Ustala się obsEugę komunikacyjną i techniczną 
terenu II 37E1 w oparciu o teren II 38ZP.

5. Wszystkie dziaEania prowadzone na wyznaczo-

nym terenie II38ZP nie mogą naruszać ustaleG obo-
wiązujących dla stref polityki przestrzennej i stref 
ochronnych, w obszarze których są one poEorone.

RozdziaE 4
Tereny komunikacji i urządzeG transportu

§22. 1. Wyznacza się TEREN DROGI GMINNEJ 
KLASY DOJAZDOWEJ (ul. Pana WoEodyjowskiego), 
okre[lony w rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi i oznaczony symbolem: II 2aKDD-G(powierzchnia 
0,021 ha), o podstawowym przeznaczeniu gruntu 
pod drogi i urządzenia z nimi związane, wynikające 
z docelowych transportowych i innych funkcji dróg.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających: 8 

m, 
2) obowiązek uwzględniania zieleni towarzyszą-

cej, odpornej na zanieczyszczenia, speEniającej rolę 
estetyczną oraz ochrony przed nadmiernym haEa-
sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, 
wody i gleb, o wysoko[ci i zwarto[ci nie zagrarają-
cej bezpieczeGstwu ruchu drogowego,

3) obowiązek zachowania ciągu pieszego przeci-
nającego drogę II2a KDD-G jako funkcji nadrzędnej z 
wyrapnym wydzieleniem funkcji pieszej przy pomo-
cy materiaEu (nawierzchni) i poziomu (podwyrszenie 
w stosunku do poziomu jezdni).

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza 
się pod warunkiem niepowodowania uciąrliwo[ci 
dla urytkowników oraz nieobnirania estetyki caEo[ci 
terenu:

1) realizację urządzeG komunikacyjnych związa-
nych z eksploatacją dróg,

2) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w ilo[ci 
niezbędnej dla potrzeb urytkowników oraz innych 
urządzeG związanych z funkcją podstawową,

3) lokalizację obiektów niezwiązanych trwale z 
gruntem (na przykEad: sEupów ogEoszeniowych, re-
klam) pod warunkiem nie powodowania kolizji z in-
frastrukturą techniczną i nie powodowania zagrore-
nia bezpieczeGstwa ruchu drogowego.

4. Urządzenia, o których mowa w ust.3. morna 
lokalizować pod warunkiem dostosowania do cha-
rakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowego.

§23. 1. Wyznacza się TEREN DRÓG WEWNĘTRZ-
NYCH, okre[lony w rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi i oznaczony symbolem: II 1aKDW 
(powierzchnia 0, 015 ha), o podstawowym przezna-
czeniu gruntów pod drogi i urządzenia z nimi zwią-
zane, wynikające z docelowych transportowych i 
innych funkcji dróg.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających: 

zgodnie z rysunkiem planu - minimum 6,0 m,
2) obowiązek uwzględnienia zieleni towarzyszą-

cej, odpornej na zanieczyszczenia, speEniającej rolę 
estetyczną oraz ochrony przed nadmiernym haEa-
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sem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, 
wody i gleb o wysoko[ci i zwarto[ci nie zagrarają-
cej bezpieczeGstwu ruchu drogowego.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza 
się pod warunkiem niepowodowania uciąrliwo[ci 
dla urytkowników oraz nieobnirania estetyki caEo[ci 
terenu:

1) realizację urządzeG komunikacyjnych związa-
nych z eksploatacją dróg,

2) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w ilo[ci 
niezbędnej dla potrzeb urytkowników oraz innych 
urządzeG i obiektów związanych z funkcją podsta-
wową,

3) lokalizację [cierek rowerowych,
4) lokalizację obiektów niezwiązanych trwale z 

gruntem (na przykEad: kiosków ulicznych, sEupów 
ogEoszeniowych i reklam) pod warunkiem nie po-
wodowania kolizji z infrastrukturą techniczną i nie 
powodowania zagrorenia bezpieczeGstwa ruchu 
drogowego.

4. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w 
ust.3. morna lokalizować pod warunkiem dostoso-
wania do charakteru i wymagaG przeznaczenia pod-
stawowego.

RozdziaE 5
Tereny infrastruktury technicznej

§24. 1. Wyznacza się TEREN URZĄDZEF ELEK-
TROENERGETYKI ｠ STACJA TRANSFORMATORO-
WA, okre[lony w rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem: II 37E1 (powierzchnia 
0, 006 ha), o podstawowym przeznaczeniu terenu 
pod stację transformatorową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu pod reali-

zację stacji transformatorowych wnętrzowych lub 
wydzielenie terenu istniejących stacji transformato-
rowych,

2) morliwo[ć wymiany, rozbudowy, przebudowy 
i zmiany sposobu urytkowania istniejących obiek-
tów, pod warunkiem zachowania podstawowego 
przeznaczenia terenu,

3) formę zabudowy dostosowaną do funkcji tech-
nologicznej obiektu,

4) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z 

podstawową funkcją terenu,
6) obsEugę komunikacyjną terenu II 37E1 z pro-

jektowanej drogi II 2aKDD-G ｠ ul. Pana WoEodyjow-
skiego poprzez teren II38ZP,

3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, dopuszcza 
się pod warunkiem niepowodowania uciąrliwo[ci 
dla urytkowników oraz nieobnirania estetyki obiek-
tów:

1) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu 
sieci i urządzeG infrastruktury technicznej w ilo[ci 
niezbędnej dla potrzeb urytkowników oraz innych 
urządzeG i obiektów związanych z funkcją podsta-
wową,

2) morliwo[ć zmiany lokalizacji stacji transforma-
torowej na obiekt wbudowany w ramach funkcji 
UPPS o ile względy techniczne dopuszczą taką re-
alizację.

DZIAD IV
Przepisy koGcowe

§25. Na obszarach objętych zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lu-
blina - czę[ć II, wyraronego w postaci uchwaEy nr 
1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 
wrze[nia 2002 r. tracą moc dotychczasowe usta-
lenia.

§26. Dla wszystkich terenów ustala się jednora-
zową opEatę od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópn. zm.), w wysoko[ci 30%.

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

§28. 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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PROGRAMEM MIESZKANIOWYM V1 - CAŁY OBSZAR ZMIANY PLANU
ZOSTAŁ OBJBTY STREF= V1 (oznaczenie granic strefy widoczne na mapie stref polityki
przestrzennej MPZP miasta Lublin – czCWć II – zał nr 3)

STREFA PARKU RURY - Z1

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

 UPPS TERENY USŁUG PUBLICZNYCH (POMOC SPOŁECZNA)

TERENY ZIELENI

ZP TERENY ZIELENI URZ=DZONEJ

PROPONOWANY PRZEBIEG CI=GÓW PIESZYCH (I ROWEROWYCH)
W OBSZARZE ZP

Z STREFA ZIELENI TOWARZYSZ=CEJ WYDZIELONA W GRANICACH
TERENU  II 35UPPS

TERENY KOMUNIKACJI I URZ=DZEL TRANSPORTU

KDD TERENY DRÓG KLASY DOJAZDOWEJ

STREFA PRZEJVCIA PIESZEGO W RAMACH FUNKCJI II 2aKDD-G
ORAZ WG KATEGORII:

-G DROGI (ULICE ) GMINNE

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

E1 TERENY URZ=DZEL ELEKTROENERGETYKI - STACJE
TRANSFORMATOROWE

II36 ZP

Z1
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SCHEMAT PODZIAŁU NA ARKUSZE
ZAŁ=CZNIKA NR 2

OZNACZENIA
GRANICE PLANISTYCZNE

GRANICA OBSZARÓW OBJBTYCH ZMIAN= PLANU

GRANICE TERENÓW O RÓbNYM SPOSOBIE
UbYTKOWANIA I RÓbNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE PODZIAŁU TERENU O TYM SAMYM
PRZEZNACZENIU (dot. terenu II31MN) - jako obowi>zuj>ce
granice działek budowlanych

LINIE ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STREFA ZABUDOWY KUBATUROWEJ

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

GRANICE OBSZARÓW OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA VRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

GRANICA I ZASIBG STREFY REKULTYWACJI I
KONTYNUACJI TRADYCJI

POZOSTAŁE STREFY  POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Y2
STREFA MIEJSKA Y2 - CAŁY OBSZAR ZMIANY PLANU
ZOSTAŁ OBJBTY STREF=  Y2 (oznaczenie granic strefy
widoczne na mapie stref polityki przestrzennej MPZP miasta
Lublin – czCWć II – zał nr 3)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

TERENY ZIELENI

ZP TERENY ZIELENI URZ=DZONEJ

PROPONOWANY PRZEBIEG CI=GÓW PIESZYCH
(I ROWEROWYCH) W OBSZARZE  ZP

TERENY KOMUNIKACJI I URZ=DZEL TRANSPORTU

KDW TERENY DRÓG WEWNBTRZNYCH

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
LINIA NAPOWIETRZNA NW 110kV Z PASEM
TECHNOLOGICZNYM

SRiK4

ZAŁ. 2
DO UCHWAŁY NR 240/XIV/2011
RADY MIASTA LUBLIN
Z DNIA 20 paadziernika 2011 r.

MIASTO LUBLIN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVĆ II
RYSUNEK PLANU
PLANSZA PODSTAWOWA                  
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MIASTO LUBLIN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVĆ II
RYSUNEK PLANU
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OZNACZENIA
GRANICE PLANISTYCZNE

GRANICA OBSZARÓW OBJBTYCH ZMIAN= PLANU

GRANICE TERENÓW O RÓbNYM SPOSOBIE
UbYTKOWANIA I RÓbNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE PODZIAŁU TERENU O TYM SAMYM
PRZEZNACZENIU (dot. terenu II31MN) - jako obowi>zuj>ce
granice działek budowlanych

LINIE ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

STREFA ZABUDOWY KUBATUROWEJ

STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

GRANICE OBSZARÓW OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA VRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

GRANICA I ZASIBG STREFY REKULTYWACJI I
KONTYNUACJI TRADYCJI

POZOSTAŁE STREFY POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Y2
STREFA MIEJSKA Y2 - CAŁY OBSZAR ZMIANY PLANU
ZOSTAŁ OBJBTY STREF= Y2 (oznaczenie granic strefy
widoczne na mapie stref polityki przestrzennej MPZP miasta
Lublin – czCWć II – zał nr 3)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

TERENY ZIELENI

ZP TERENY ZIELENI URZ=DZONEJ

PROPONOWANY PRZEBIEG CI=GÓW PIESZYCH
(I ROWEROWYCH) W OBSZARZE ZP

TERENY KOMUNIKACJI I URZ=DZEL TRANSPORTU

KDW TERENY DRÓG WEWNBTRZNYCH

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
LINIA NAPOWIETRZNA NW 110kV Z PASEM
TECHNOLOGICZNYM

SRiK4

ZAŁ. 2
DO UCHWAŁY NR 240/XIV/2011
RADY MIASTA LUBLIN
Z DNIA 20 paadziernika 2011 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZBVĆ II

  SKALA 1 : 1 000
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SCHEMAT PODZIAŁU NA ARKUSZE
ZAŁ=CZNIKA NR 3
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ZAŁ. 4
DO UCHWAŁY NR 240/XIV/2011
RADY MIASTA LUBLIN
Z DNIA 20 paadziernika 2011

MIASTO LUBLIN
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAL
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
UCHWALONEGO UCHWAŁ= NR 359/XXII/2000 RADY MIEJSKIEJ W LUBLINIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2000 R,
ZMIENION= UCHWAŁ= NR 165/XI/2011 RADY MIASTA LUBLIN Z DNIA 30 CZERWCA 2011 R.
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ZAŁĄCZNIK NR 5                       

DO UCHWAŁY NR 240/XIV/2011

RADY MIASTA LUBLIN               

Z DNIA 20 października 2011         

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA LUBLIN W SPRAWIE SPOSOBU 
ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN – CZĘŚĆ II 

W REJONIE ULIC POZNAŃSKA I WOŁODYJOWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r.  Rada  Miasta  Lublin  uchwalając  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu jej  zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Lublina,  przyjętego Uchwałą Nr 359/XXII/2000 Rady 
Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r., rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – 
część  II  (uchwała  Nr  1688/LV/2002  Rady Miejskiej  w  Lublinie  z  dnia  26  września  2002  r.),  
w rejonie ulic Poznańskiej i Wołodyjowskiego.

Projekt  zmiany  planu  dla  fragmentu  objętego  opracowaniem,  po  podjęciu  uchwały 
Nr 337/XIV/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II.,  w  rejonie ulic 
Poznańska  i  Wołodyjowskiego  (zmieniającej  uchwałę  Nr  1688/LV/2002r  Rady  Miejskiej 
w Lublinie z dnia 26 września 2002 r.) wykładany był do wglądu publicznego dwukrotnie.

I. Pierwsze wyłożenie odbyło się w dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. W dniu 31 
sierpnia 2010 r. zorganizowano dyskusję publiczną. W ustawowo przewidzianym terminie 14 dni 
na składanie uwag do projektu planu tj. do  20 września 2010 r. wpłynęła jedna uwaga, która w 
całości nie została uwzględniona.
Uwaga  Pana  Janusza  Ciecieląga  i  Pani  Urszuli  Palak  została  złożona  17  września  2010 r. 
i dotyczyła przekształcenia działki nr 89/1 z terenu zieleni urządzonej (ZP) na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem.

Przekształcenie terenu zieleni urządzonej (ZP) na funkcję mieszkalną doprowadziło by do 
zaburzenia ładu przestrzennego w tym rejonie miasta, ponadto zarówno położenie działki, jak i jej 
parametry wykluczają przeznaczenie jej pod funkcje budowlane:

1. działka nr 89/1 znajduje się w obrębie strefy Parku Rury (Z1) i w obrębie Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych miasta Lublin (ESOCH),

2. działka  nr  89/1  znajduje  się  w  strefie  ochrony  zrealizowanych  osiedli  mieszkaniowych 
budownictwa wielorodzinnego przed ich dogęszczaniem, co nie dopuszcza realizacji nowej 
zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie,

3. działka posiada nieregularny, trapezowy kształt, a jej szerokość to jedynie ok. 13 m.
4. powierzchnia działki to zaledwie 271 m²,
5. działka nie posiada dostępu do drogi publicznej,
6. działka nie posiada dostępu do niezbędnych sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie 
może  wyznaczać  zabudowy  na  terenach  bez  dostępu  do  drogi  publicznej,  w  tym  także 
z uwzględnieniem drogi koniecznej (w planie nie ustanawia się dróg koniecznych).
Działka nigdy nie była budowlana i nie spełnia podstawowych wymogów przekształcenia jej na 



tereny budowlane. 
Dopuszczenie  realizacji  zabudowy  w  tym  obszarze  doprowadziło  by  do  degradacji 

wartościowych  terenów  przyrodniczych,  będących  istotnym  elementem  miejskiego  systemu 
przyrodniczego -  gwarantujących utrzymanie równowagi przyrodniczej  i  zrównoważony rozwój 
miasta.

Z wyżej  wymienionych względów nie było możliwe uwzględnienie złożonej  przez Pana 
Janusza Ciecieląga i panią Urszulę Palak uwagi do projektu planu.

II. Drugie wyłożenie odbyło się w dniach od 22 sierpnia 2011 r. do 19 września 2011 r. W dniu 
19 września zorganizowano drugą dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. 
Termin składania uwag upływał 3 października 2011 r. W okresie wyłożenia, jak i w ustawowo 
przewidzianym  terminie  14  dni  od  dnia  zakończenia  wyłożenia,  żadna  z  osób  fizycznych 
i prawnych  oraz  żadna  z  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej  nie 
wniosła uwag dotyczących projektu zmiany planu miejscowego.

Wykaz  uwag  złożonych  do  projektu  zmiany  planu  zawiera  tabela  stanowiąca  integralną  część 
niniejszego rozstrzygnięcia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 186 ｠ 15374 ｠ Poz. 2894 



WYKAZ UWAG WNIESIONYCH NA ETAPIE PIERWSZEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
w dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.  z terminem składania uwag do do 20 września 2010 r.

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – część II
w rejonie ulic Poznańska i Wołodyjowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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ZAŁĄCZNIK NR 6                        

DO UCHWAŁY NR 240/XIV/2011

RADY MIASTA LUBLIN               

Z DNIA 20 października 2011         

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

LUBLIN – CZĘŚĆ II 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 186 ｠ 15376 ｠ Poz. 2894 


