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                                                                                                                                              LUBLIN, 12 GRUDNIA 2016 
                               Miejscowość i data 
 
› WNIOSEK WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
› NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI WNIOSKU 

 
                 PREZYDENT MIASTA LUBLIN 
                 URZĄD MIASTA LUBLIN 
                 WYDZIAŁ PLANOWANIA  
                 ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin 
                 e-mail: planowanie@lublin.eu 
 

UWAGI DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 

rzecznych – rejon Podzamcze – CZĘŚĆ III  
 

I DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY: 
Nazwisko i imię (nazwa firmy lub instytucji): 
 
Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin 
 

 
 
Ulica: 
Plac Łokietka 

Numer domu: 
1 

Numer lokalu: 
- 

Kod pocztowy: 
20-109 

Miejscowość: 
Lublin 

Telefon kontaktowy: 
+48 466 20 03 

 
II DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA: 

Nazwisko i imię (nazwa firmy lub instytucji): 

Ulica: 
 

Numer domu: 
 

Numer lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Miejscowość: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

 
Na podstawie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r.  poz. 647) wnoszę uwagi do 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 
 

III DANE IDENTYFIKACYJNE TERENU, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY: 

LUBLIN 

Opis terenu (w razie potrzeby): 
DOTYCZY – CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

Ulica: 
 

Numer budynku/lokalu: 
___ 

Nr działek: 
___ 

Obręb: 
___ 

Arkusz: 
___ 

Właściciel: 
___ 
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IV TREŚĆ UWAG: 
Wnioskujemy o: 

1. Wyznaczenie w planie terenu KX  – ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Dolną Panny Marii a 
wnętrzem Parku Rusałka, o długości ok. 80 m (z odgałęzieniem pomiędzy planowanymi nieckami 
retencyjnymi). Wyznaczenie tego ciągu zapewni połączenie Parku Rusałka z ulicą Dolną Panny 
Marii. 

2. Zmniejszenie dopuszczalnej wysokości obiektu U(2), będącego wydzieleniem wewnętrznym 
terenu 2ZP do wysokości 185 m n.p.m.  Obecnie wskazana w planie wysokość 192 m n.p.m. jest 
niższa o 1 m od wysokości ulicy Dolnej Panny Marii przy wejściu do kościoła p.w. Nawrócenia św. 
Pawła, co nieuchronnie będzie prowadzić do kolizji widokowych i przesłonięcia cennego okna 
widokowego z Placu Wolności. Wnioskowana wysokość jest o 1 m niższa od wysokości parkingu 
za ww. kościołem oraz jest porównywalna z wysokością kamienic znajdujących się przy ul. Dolnej 
Panny Marii 8 i 10. 

3. Wprowadzenie na trenie 2ZP, w tym szczególnie w strefie wydziele ń wewnętrznych US  i U(1) 
zakazu ogradzania terenu. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisów zabezpieczających te tereny, w 
tym strefę US i U(1) jako ogólnodostępne, umożliwiające swobodne korzystanie z planowanej tam 
infrastruktury. Obecne zapisy planu umożliwiają jego ogrodzenie a tym samym brak dostępności, 
tak jak to się dzieje obecnie w przypadku boisk na Rusałce. 

4. Wyznaczenie w planie terenu KX – ci ągu pieszo-rowerowego o długości ok. 130 m pomiędzy 
ulicą Rusałka a Bulwarem im. S. Zalewskiego, przez tereny ogrodów działkowych „Nasza 
Zdobycz”, oznaczone w planie jako 1ZP. Rozwiązanie to zapewni możliwość realizacji ważnego 
łącznika pomiędzy planowanym Parkiem Rusałka a bulwarem. 

5. Wyznaczenie w planie ciągu pieszo – rowerowego  przebiegającego od al. Unii Lubelskiej do 
planowanej kładki przez Bystrzycę wzdłuż rzeki Czechówki (przez teren 8ZP i 4WS) do 
istniejącego mostka w rejonie ul. Działkowej, a następnie zgodnie z obecnym rysunkiem planu 
przez teren 4WS i strefę usług na terenie 11ZP, po śladzie dawnej linii kolejowej. Wnioskujemy 
także o oznaczenie w planie nowej kładki pieszo – rowerowej w miejscu nieistniejącego mostu 
kolejowego. Długość ciągu wynosi ok. 1,10 km. Dodatkowo proponuję alternatywny przebieg ciągu 
przy strefie usług, wzdłuż rzeki Czechówki, w miejscu istniejącej obecnie ścieżki. Wnioskowany 
ciąg jest zgodny z procedowanymi obecnie „Standardami pieszymi dla Lublina”. 

6. Wyznaczenie w planie ciągu pieszego przebiegającego przez tereny 9ZP i 1ZP/U w celu 
utworzenia ciągu wzdłuż południowych fasad planowanych budynków na terenie 1ZP/U. 
Rozwiązanie takie ma na celu utworzenie atrakcyjnych elewacji budynków od strony południowej, 
skierowanych w kierunku terenów zieleni i rzeki. Obecnie istnieje niebezpieczeństwo, że będą to 
zaplecza budynków. Ciąg ten może także łączyć się z wejściem do Tarasów Zamkowych od strony 
wschodniej (było planowane do realizacji) oraz z ul. Działkową. Długość ciągu: ok. 600 m. 

7. Wyznaczenie w planie ciągu pieszo – rowerowego  od istniejącego mostka przez Czechówkę w 
okolicach ul. Działkowej, wzdłuż ul. Działkowej, a następnie przez teren 11ZP do mostu przez 
Bystrzycę w ciągu al. Wincentego Witosa. Wnioskujemy aby w okolicach mostu powstało przejście 
dla pieszych i przejazd dla rowerów przez al. Wincentego Witosa, a następnie ciąg ten był 
kontynuowany przez teren 6WS w kierunku osiedla Tatary. Długość ciągu pieszo – rowerowego 
wynosi ok. 500 m. Wnioskowany ciąg jest zgodny z procedowanymi obecnie „Standardami 
pieszymi dla Lublina”. 

8. Wyznaczenie w planie kładki pieszo – rowerowej  przez Bystrzycę w rejonie stopnia wodnego w 
okolicach ul. Firlejowskiej, a następnie ciągu pieszo – rowerowego  w kierunku al. Unii Lubelskiej 
przez tereny 4WS i 8ZP oraz przejścia dla pieszych przez Al. Unii Lubelskiej. Dodatkowo 
proponujemy alternatywny, krótszy przebieg ciągu oznaczony linią kropkowaną. Długość ciągu 
pieszo – rowerowego wynosi ok. 600 m. 

9. W nawiązaniu do uwag Polskiego Związku Działkowców dotyczących odstąpienia od likwidacji 
ogrodów działkowych popieramy stanowisko PZD. Uważamy, że warto w tym momencie odstąpić 
od realizacji Wielkiego Stawu Królewskiego na rzecz przekształcenia ogrodów działkowych w teren 
dostępny (ogród – park) poprzez udostępnienie alei i wytyczenie przejść przez te tereny a także 
niewielkich placyków przy wejściach i skrzyżowaniach. Warto również przeanalizować możliwość 
renaturyzacji rzek Bystrzycy i Czechówki poprzez niewielkie poszerzenia wałów, wprowadzenie 
plaż, meandrów, roślinności przybrzeżnej itp. Zasadniczo jednak uważamy, że ogrody działkowe 
powinny pozostać. 
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10. Podobnie ogrody „Nasza Zdobycz” mogą z powodzeniem pozostać. Potrzebne jest przede 
wszystkim wytyczenie przez nie dostępnego publicznego przejścia do Bulwaru im. S. Zalewskiego, 
opisanego w uwadze nr 4. Realizacja tego przejścia została uzgodniona już podczas konsultacji 
Społecznego Projektu Parku Rusałka. 

11. W odniesieniu do wizji odtworzenia Wielkiego Stawu Królewskiego uważamy, że jest to wielka 
i odważna wizja, która radykalnie zmieniłaby krajobraz naszego miasta. Stoimy jednak na 
stanowisku, że jest to wizja na przyszłość i w celu jej realizacji potrzeba rzetelnego i długotrwałego 
dialogu wszystkich zainteresowanych stron, w tym w szczególności działkowców, którzy użytkują i 
dbają o ten teren. Uchwalenie miejscowego planu nie może być pierwszym krokiem w tej sprawie. 
Stąd jesteśmy zdania by uchwalić plan bez Wielkiego Stawu. Można natomiast rozpocząć rzetelny 
dialog na ten temat nie zakładając z góry, do czego nas ten dialog doprowadzi. Życie, które jest na 
działkach jest dziś ważniejsze niż wielkie wizje. 

12. Uwzględnienie w projekcie planu wielu elementów ze Społecznego Projektu Parku Rusałka z 2011 
r. uważamy za dobre. Cieszy fakt, że społeczna praca została włączona w miejskie opracowanie. 
Dzięki MPZP będzie możliwa ochrona terenu przed zabudową i realizacja Parku. 

 
 

V DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: Ilość sztuk: 
Rysunki projektu MPZP z naniesionymi uwagami 

1. Część – Park Rusałka 
2. Część – Park Centralny 

1 
1 

 
Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
                 podpis wnioskodawcy 
                lub osoby przez niego upoważnionej 
 
UWAGI: 
1. Uwagi należy wnieść w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Lublin o wyłożeniu projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu. 
2. O ostatecznym sposobie rozpatrzenia uwag decyduje Rada Miasta Lublin poprzez uchwalenie planu. 
3. W razie stwierdzenia braków formalnych do wniosku, Urząd wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
4. Zaleca się załączenie kserokopii projektu rysunku planu terenu, którego uwagi dotyczą. 
5. Zaleca się załączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej lub ewidencyjnej działki (działek) z zaznaczonym terenem, którego uwagi dotyczą. 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 1: Rysunek projektu MPZP z naniesionymi uwagami 
Część – Park Rusałka 
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Załącznik 2: Rysunek projektu MPZP z naniesionymi uwagami 
Część – Park Centralny 
 

 
 


