UCHWAŁA NR 591/XVIII/2020
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego
– obszar B – rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z uchwałą nr 78/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego, Rada Miasta
Lublin uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar B – rejon
ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin” przyjętego uchwałą nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin
z dnia 1 lipca 2019 r.
2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic:
Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar B – rejon ulic:
Krochmalnej i Spółdzielczej, w granicach określonych na załączniku nr 1 - zwaną dalej planem.
§ 2.
1. Część tekstowa planu stanowi treść niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (załącznik nr 1);
2) ideogram uzbrojenia w skali 1:1000 (załącznik nr 2);
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 3);
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 4).
§ 3.
1. Wyjaśnienia pojęć użytych w niniejszym planie:
1) dach płaski - dach o spadku połaci dachowych pod kątem mniejszym niż 12°;
2) dach stromy - dach o spadku połaci dachowych pod kątem większym lub równym 12°, za dach stromy
uważa się również dach w kształcie kopuły, kolebki itp.;
3) dach zielony - wielowarstwowe pokrycie dachowe o spadku do 12°, z nasadzeniami roślin wieloletnich,
gdzie warstwa wegetacyjna posiada grubość umożliwiającą wielosezonową wegetację;
4) dach zielony ekstensywny - pokrycie dachowe z nasadzeniami roślin wieloletnich niskich (m.in.
w formie zadarniającej), które są w stanie samodzielnie się utrzymać i rozwijać;
5) dach zielony intensywny - pokrycie dachowe z nasadzeniami roślin wieloletnich w formie zieleni niskiej
i średniej z użyciem drzew i krzewów;
6) detal urbanistyczny - elementy zagospodarowania i urządzenia przestrzeni otwartej mające na celu
nadanie jej cech indywidualnych np.: nawierzchnie placów i ciągów komunikacyjnych, oświetlenie
terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, tradycyjne w skali i formie słupy ogłoszeniowe, donice,
pergole, ogrodzenia, balustrady, ławki, kosze na śmiecie, elementy plastyczne takie jak rzeźby, fontanny
oraz inne obiekty małej architektury;
7) działka budowlana - zgodnie z definicją określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
8) infrastruktura techniczna - to sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia
i związane z nimi obiekty (w tym instalacje odnawialnych źródeł energii), służące w szczególności do:
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obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, chłód,
zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania
odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące
zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
9) intensywność zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, zgodnie ze znaczeniem pojęciowym określonym w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
10) kategoria przeznaczenia terenu - przypisany danemu terenowi określony rodzaj działalności lub
sposób zagospodarowania i bezpośrednio z tym związany sposób jego użytkowania;
11) kondygnacja - zgodnie z przepisami odrębnymi;
12) linie rozgraniczające - linie ciągłe wyznaczające na rysunku planu granice terenów o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
13) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia poza którą zakazuje się sytuowania zabudowy; linia
nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami,
ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów
budowlanych, obiektów małej architektury oraz budowli naziemnych będących liniami przesyłowymi,
sieciami uzbrojenia terenu oraz budowlami infrastruktury telekomunikacyjnej;
14) obowiązująca linia zabudowy - oznaczona w rysunku planu linia określająca obowiązujący sposób
lokalizacji zabudowy, z oznaczeniem strony jej lokalizacji, linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy,
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, schodów zewnętrznych,
pochylni, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, części podziemnych obiektów
budowlanych oraz budowli naziemnych będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz
budowlami infrastruktury telekomunikacyjnej;
15) plan - plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
16) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny;
17) powierzchnia całkowita - suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzona
(z wyłączeniem tynków i okładzin) po obrysie zewnętrznym budynku, na poziomie posadzki pomieszczeń
lub części pomieszczeń o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron; do
powierzchni całkowitej nie wlicza się nadbudówek takich jak maszynownie dźwigu, centrale
wentylacyjne, klimatyzacje lub kotłownie oraz powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;
18) powierzchnia użytkowa - powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte pod: konstrukcję
i elementy budowlane (takie jak: podpory, kolumny, filary, szyby, kominy), instalacje i pomieszczenia
techniczne instalacji ogólnobudowlanych, komunikacji (takie jak: korytarze, klatki schodowe, dźwigi,
przenośniki, wewnętrzne rampy i pochylnie, poczekalnie, powierzchnie zajęte przez urządzenia
wbudowane przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego, wbudowane garaże i parkingi). Powierzchnie
pomieszczeń o zróżnicowanej wysokości w obrębie jednej kondygnacji są obliczane oddzielnie;
19) powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym.
Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów
dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany);
20) przepisy odrębne - przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
21) przeznaczenie terenu - funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji urbanistycznych obszaru
wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem literowym
i cyfrowym;
22) przeznaczenie tymczasowe - inne kategorie przeznaczenia terenu niż podstawowe i dopuszczone,
przypisane danemu terenowi w określonym horyzoncie czasowym;
23) strefa dopuszczonej wysokości zabudowy - to ustalenie, odnoszące się do wyodrębnionych graficznie
na rysunku planu części terenu oznaczonych literami A, B i C w granicach których dopuszczalna
wysokość zabudowy jest zróżnicowana i określona w ustaleniach szczegółowych terenu;
24) Strefa Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji - strefa mająca na celu
ochronę dalekich widoków zabytkowej sylwety historycznego zespołu miejskiego (chronionego na
podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. lub. Nr A/153);
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25) teren - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;
26) uciążliwość - zjawisko lub stan, dokuczliwy dla otoczenia lub utrudniający życie, a polegający na
emitowaniu zanieczyszczeń: powietrza, wód, gruntu, a także emisji: nieprzyjemnych zapachów, hałasu,
wibracji lub/i szkodliwego promieniowania, przekraczających wyznaczone przepisami odrębnymi
standardy jakości środowiska;
27) usługi nieuciążliwe - rodzaj działalności, użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który
nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości
środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a którego ewentualna uciążliwość ogranicza się do
granicy działki, na której prowadzona jest dana działalność;
28) wysokość zabudowy - wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku (lub jego części), znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
poziomu najwyższego elementu budynku - kalenicy, attyki, bądź najwyżej położonego punktu dachu,
z wyłączeniem infrastruktury komunikacyjnej, instalacji i elementów technicznych, takich jak: anteny,
maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np: maszynownie dźwigów,
centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które nie podwyższają optycznie zabudowy.
Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynku;
29) zabudowa - podstawowy element zagospodarowania terenu w formie budynku lub zespołu budynków,
istniejących lub projektowanych, zlokalizowanych na danym terenie lub działce;
30) zabudowa pierzejowa - ciąg elewacji budynków ustawionych w szeregu, tworzących zwartą zabudowę
równolegle wzdłuż ulic, placów lub terenów zieleni urządzonej;
31) zachowanie istniejącej zabudowy - należy przez to rozumieć utrzymanie istniejącej zabudowy wraz
z dopuszczeniem jej remontów, modernizacji, a w stosunku do obiektów nie będących zabytkami
wpisanymi do rejestru zabytków województwa lubelskiego lub ujętymi w gminnej ewidencji zabytków,
również dopuszczenie przebudowy, przy czym w wypadku rozbiórki nowy obiekt musi powstać zgodnie
z ustaleniami planu;
32) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, inne niż zagospodarowanie istniejące
w dniu wejścia w życie planu, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub
określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone
powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem
tymczasowym.
2. Pojęcia niezdefiniowane w ust.1 należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi lub zgodnie z ogólnie
przyjętymi normami.
§ 4.
1. Tereny wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oznaczono symbolami literowymi
odpowiadającymi kategoriom funkcji urbanistycznych określonych w planie oraz numerami porządkowymi
rozpoczynającymi się od nr 1.
2. 1 (cyfra arabska) - oznacza numer porządkowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.
3. U… - symbol literowy terenu, określający jego funkcjonalne przeznaczenie odpowiadające kategoriom
funkcji urbanistycznych.
4. Oznaczenia graficzne użyte w planie:
1) Ustalenia obowiązujące:
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2) Elementy informacyjne:

5. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) obowiązujące linie zabudowy pierzejowej;
6) symbole (oznaczenia literowe i cyfrowe) terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
7) szpaler drzew;
8) strefy dopuszczonej wysokości zabudowy;
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9) budynek lub zespół budynków, wpisany do Ewidencji Zabytków;
10) Strefa Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji;
6. Charakter informacyjny mają umieszczone na rysunku planu oznaczenia graficzne nie wymienione w ust. 5.
§ 5.
1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi użyte
w niniejszym planie:
1) U – tereny zabudowy usługowej - mogące zawierać wszystkie lub wybrane wymienione w ustaleniach
szczegółowych dla terenów kategorie terenów zabudowy usługowej;
2) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
3) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
4) KDD – tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa.
§ 6.
1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca parkingowe dla
samochodów osobowych:
1) obiekty handlowe – nie mniej niż 3,2 miejsca parkingowego na 100 m2 powierzchni sprzedaży;
2) restauracje, kawiarnie, bary – nie mniej niż 20 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
3) biura, urzędy, banki, poczty – nie mniej niż 5 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej;
4) rzemiosło usługowe – nie mniej niż 2 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;
5) w przypadkach nieokreślonych wyżej ilość miejsc parkingowych dla samochodów należy dostosować do
indywidualnych potrzeb związanych z realizacją konkretnej funkcji, jednak w ilości nie mniejszej niż
1 miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni użytkowej.
2. Miejsca parkingowe według wskaźników określonych w ust. 1 należy lokalizować na terenie działki
budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3. W przypadku przebudowy i remontów prowadzonych na działkach, których parametry techniczne
uniemożliwiają lokalizację miejsc parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi - dopuszcza się
zmniejszenie liczby miejsc określonych w ust. 1 i ust. 2, bądź utrzymanie miejsc parkingowych
w dotychczasowej ilości – lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe.
4. Stanowiska parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
1) 1 stanowisko - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 6 – 15;
2) 2 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 16 – 40;
3) 3 stanowiska - jeżeli liczba miejsc parkingowych wynosi 41 – 100;
4) 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 100.
5. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów w ilości nie mniej niż 2 miejsca parkingowe
dla rowerów na 10 miejsc parkingowych dla samochodów.
§ 7.
1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) parametry działki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U:
a) powierzchnia działki: nie ustala się,
b) szerokość frontu działki: nie ustala się,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się;
2) parametry działki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P:
a) powierzchnia działki: nie ustala się,
b) szerokość frontu działki: nie ustala się,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.
§ 8.
1. Ustala się standard akustyczny:
1) dla terenów zabudowy usługowej – standardu nie ustala się;
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2) dla pozostałych funkcji terenów – standardu nie ustala się.
§ 9.
Dla terenu 1U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy usługowej.
1) ustala się lokalizację funkcji usługowych, w szczególności z zakresu kategorii:
a) administracji i biur, w tym w szczególności: obiekty wykorzystywane jako miejsce pracy dla
działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym np: budynki banków,
urzędów pocztowych, urzędów, obiekty centrów konferencyjnych i kongresowych, sądów,
b) gastronomii, w tym w szczególności: restauracje, bary, kawiarnie, puby, stołówki, obiekty zaplecza
gastronomicznego,
c) handlu, w tym w szczególności: handel detaliczny o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej
2000 m2 taki jak: samodzielne sklepy, butiki, apteki,
d) usług drobnych, w tym w szczególności: punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich,
fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich,
kosmetycznych, zegarmistrzowskich, ślusarskich, punkty napraw, wypożyczalnie, pralnie, gabinety
odnowy, nie związane z usługami i obsługą motoryzacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej, towarzyszącej budynkom i ciągom
komunikacyjnym, w formie zieleni niskiej, średniej i wysokiej;
2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 5, 6, 8, 9, 10.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz
zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10;
3) ustala się standard akustyczny - zgodnie z §8;
4) tereny objęte są Strefą Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji - oznaczoną
graficznie na rysunku planu;
a) ustalenia jak w ustępie 6 pkt 7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo
użytkowników z zastosowaniem rozwiązań zapewniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami,
o których mowa w przepisach odrębnych;
2) ustala się sukcesywną likwidację barier architektonicznych utrudniających osobom ze szczególnymi
potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych dostęp do przestrzeni publicznych;
3) dopuszcza się realizację szpalerów drzew.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy: od strony ul. Krochmalnej zabudowa pierzejowa – zgodnie z rysunkiem planu,
w pozostałym obszarze - nie ustala się;
2) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką;
4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 100%,
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni
działki budowlanej: nie ustala się;
6) w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się uwzględnianie powierzchni dachu zielonego jako
powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) wysokość zabudowy: nie więcej niż 18 m i maksymalnie do rzędnej 194 m.n.p.m;
8) intensywność zabudowy: nie więcej niż 3,5;
9) kształt dachu: nie określa się;
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10) dopuszcza się realizację dachu zielonego o charakterze intensywnym lub ekstensywnym, lub obu
rodzajów jednocześnie;
11) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;
12) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
13) minimalna liczba miejsc parkingowych – nie ustala się;
14) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe;
15) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w dotychczasowych parametrach.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie ustala się;
2) szerokość frontu działki: nie ustala się;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, w tym istniejących budynków mieszkalnych
i mieszkalno-usługowych, oraz zagospodarowania terenu w gabarytach istniejących na dzień wejścia
w życie planu.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji:
a) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenu 1U – od strony ulicy 1KDD (ul. Spółdzielcza);
2) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu
elektroenergetycznego z możliwością rozbudowy lub przebudowy układu zasilającego i przesyłowego
lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej (z zastrzeżeniem § 13 ust. 3) zgodnie z przepisami
odrębnymi,
b) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z możliwością
rozbudowy lub przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych w oparciu o istniejące sieci,
d) ustala się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do miejskich sieci kanalizacji
deszczowej z uwzględnieniem lokalnej retencji lub własnych systemów zagospodarowania wód
opadowych oraz z terenów nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi,
e) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych lub indywidualnych źródeł ciepła
(z zastrzeżeniem § 13 ust. 3) zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
f) dopuszcza się realizację niezbędnej infrastruktury technicznej, przy spełnieniu wymogów wynikających
z przepisów odrębnych,
g) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów
odrębnych.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: Tereny, dla
których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy; na terenach tych zakazuje się budowy nowych
i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się jednorazową
opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego
planu dla terenu 1U w wysokości 30%.
§ 10.
Dla terenu 1P ustala się:
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1. Przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej, towarzyszącej budynkom i ciągom
komunikacyjnym, w formie zieleni niskiej, średniej i wysokiej;
2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 5, 6, 8, 9, 10.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, odprowadzenie ścieków komunalnych oraz
zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ust. 10;
3) w terenie 1P zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych, do czasu ewentualnej likwidacji ujęcia należy:
a) zapewnić odprowadzenie wód opadowych i innych zanieczyszczeń w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
b) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia osób
nie zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody;
4) ustala się standard akustyczny - zgodnie z §8;
5) tereny objęte są Strefą Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji - oznaczoną
graficznie na rysunku planu:
a) ustalenia jak w ustępie 6 pkt7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) Ochronie konserwatorskiej podlegają budynki d. zespołu rektyfikacji Jana Czarnieckiego przy
ul. Spółdzielczej 6 ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków m. Lublin, oznaczone graficznie na rysunku
planu, dla poszczególnych obiektów obowiązuje następujący zakres ochrony:
a) gorzelnia - wieża aparatowni - powinna stanowić dominantę zespołu fabrycznego, należy zachować
skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt i formę dachu a także podział szprosami przeszklonych
otworów w wieży, należy pozostawić wieżę nieotynkowaną (1),
b) gorzelnia - d. pomieszczenie maszyny parowej, później aparatownia (elewacja południowo-zachodnia)
- należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt i formę dachu, należy zachować detal
architektoniczny elewacji zachodniej (2),
c) rektyfikacja - wieża rektyfikacyjna (aparatownia) i jedna oś elewacji południowo-zachodniej
d. pomieszczenie kotłów - powinna stanowić dominantę architektoniczną zespołu fabrycznego, należy
zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt i formę dachu, detal architektoniczny (lizeny,
gzymsy, obramienia otworów okiennych i blend okiennych). Należy zachować detal architektoniczny
jednoosiowej elewacji pomieszczenia kotłów przy styku z wieżą (3),
d) rektyfikacja - d. przybudówka dla odbieralników - należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość
oraz kształt i formę dachu, należy zachować detal architektoniczny elewacji (lizeny, gzymsy,
obramienia otworów okiennych i blend okiennych) (4),
e) rektyfikacja - d. magazyn spirytusu - należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt
i formę dachu, należy zachować ceglany detal architektoniczny elewacji (lizeny, gzymsy, obramienia
blend okiennych) (5),
f) d. dom dozorcy - należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt i formę dachu, należy
zachować ceglany nietynkowany detal architektoniczny elewacji oraz historyzującą formę stolarki
okiennej (6),
g) d. kantor - należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz kształt i formę dachu, należy
zachować ceglany, nieotynkowany detal architektoniczny elewacji (lizeny) (7),
h) budynek administracyjno-techniczny (część) - należy zachować skalę bryły, gabaryty, wysokość oraz
kształt i formę dachu, należy zachować kostkowy fryz elewacji (8).
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo
użytkowników z zastosowaniem rozwiązań zapewniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami,
o których mowa w przepisach odrębnych;
2) ustala się sukcesywną likwidację barier architektonicznych utrudniających osobom ze szczególnymi
potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych dostęp do przestrzeni publicznych;
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3) dopuszcza się realizację szpalerów drzew.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy: nie ustala się;
2) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką;
4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 80%;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni
działki budowlanej: 10%;
6) w przypadku realizacji dachu zielonego dopuszcza się uwzględnianie powierzchni dachu zielonego jako
powierzchni terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) wysokość zabudowy:
a) w strefie dopuszczonej wysokości zabudowy oznaczonej symbolem A nie więcej niż 20 m
i maksymalnie do rzędnej 199 m.n.p.m,
b) w strefie dopuszczonej wysokości zabudowy oznaczonej symbolem B nie więcej niż 30 m
i maksymalnie do rzędnej 207 m.n.p.m,
c) w strefie dopuszczonej wysokości zabudowy oznaczonej symbolem B dopuszcza się lokalizację
wynikających z technologii produkcji obiektów budowlanych oraz urządzeń technicznych
o charakterze dominant urbanistycznych o wysokości do 37 m i maksymalnie do rzędnej 214 m.n.p.m.,
d) w strefie dopuszczonej wysokości zabudowy oznaczonej symbolem C nie więcej niż 37 m
i maksymalnie do rzędnej 214 m.n.p.m;
8) intensywność zabudowy: nie więcej niż 4,0;
9) kształt dachu: nie określa się;
10) dopuszcza się realizację dachu zielonego o charakterze intensywnym lub ekstensywnym, lub obu
rodzajów jednocześnie;
11) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;
12) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów oraz wykończenia elewacji;
13) minimalna liczba miejsc parkingowych – zgodnie z ustaleniami §6;
14) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe;
15) dopuszcza się przeznaczenia dopełniające funkcje produkcyjno-przemysłowe takie jak: usługi, tereny
parkingowe;
16) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w dotychczasowych parametrach;
17) nakazuje się lokalizację szpaleru drzew – zgodnie z rysunkiem planu.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa:
1) w terenie 1P występuje strefa ograniczonego zagospodarowania i zabudowy z uwagi na przyległe tereny
kolejowe:
a) obowiązuje zachowanie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów szczególnych – mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
b) lokalizacja budynków i budowli, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie
robót ziemnych, urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
w sąsiedztwie linii kolejowej o znaczeniu państwowym - zgodnie z przepisami odrębnymi,
w szczególności z ustawą o transporcie kolejowym oraz aktami wykonawczymi.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: nie ustala się;
2) szerokość frontu działki: nie ustala się;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

Id: 7DD6DCE9-73BF-4AE3-BD4D-3540FD927FC7. Podpisany

Strona 9 z 17

1) w terenie 1P zakazuje się lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnej awarii
przemysłowej;
2) dopuszcza się rozbudowę istniejącego zakładu z uwzględnieniem ograniczenia zagrożenia dla zdrowia
ludzi, w tym ograniczenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) nakazuje się zachowanie obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków m. Lublin wymienionych
w ust. 4;
4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy (niewpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków
m. Lublin), w tym istniejącej zabudowy mieszkalnej, oraz zagospodarowania terenu w gabarytach
istniejących na dzień wejścia w życie planu.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji:
a) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenu 1P – od strony ulic: Krochmalnej i Betonowej
(zlokalizowanych poza obszarem planu) oraz od strony ulicy 1KDD (ul. Spółdzielcza);
2) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu
elektroenergetycznego z możliwością rozbudowy lub przebudowy układu zasilającego i przesyłowego
lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej - zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) elementy instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności panele lokalizowane na budynkach
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków m. Lublin dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach na
dachu elewacji tylnej lub na dachu w sposób nie zaburzający ekspozycji, widoku – zgodnie
z przepisami odrębnymi,
c) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z możliwością
rozbudowy lub przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
d) ustala się zaopatrzenie w gaz oraz odprowadzenie ścieków komunalnych w oparciu o miejskie sieci
gazowe i kanalizacji sanitarnej,
e) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskich sieci wodociągowych oraz/lub ujęć własnych,
f) ustala się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do miejskich sieci kanalizacji
deszczowej z uwzględnieniem lokalnej retencji lub własnych systemów zagospodarowania wód
opadowych oraz z terenów nieutwardzonych powierzchniowo do gruntu zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi,
g) ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskich sieci ciepłowniczych lub indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
h) dopuszcza się lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW
(w szczególności instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów termicznych, instalacji aero lub
geotermalnych) zaopatrujących w energię elektryczną, cieplną i chłód, dla instalacji wytwarzających
energię z wiatru maksymalną moc ogranicza się do mocy mikroinstalacji, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
i) dopuszcza się realizację niezbędnej infrastruktury technicznej, przy spełnieniu wymogów wynikających
z przepisów odrębnych,
j) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów
odrębnych.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: Tereny, dla
których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy; na terenach tych zakazuje się budowy nowych
i rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się jednorazową
opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego
planu dla terenu 1P w wysokości 30%.
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§ 11.
Dla terenów 1E, 2E ustala się:
1. Przeznaczenie terenów: Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej towarzyszącej ciągom
komunikacyjnym;
2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 5, 6, 10.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ust. 10;
3) ustala się standard akustyczny - zgodnie z §8;
4) tereny objęte są Strefą Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji - oznaczoną
graficznie na rysunku planu;
a) ustalenia jak w ustępie 6 pkt 7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: przestrzenie publiczne należy
kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo użytkowników z zastosowaniem rozwiązań
zapewniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, liczonej w stosunku do powierzchni
terenu w liniach rozgraniczających: nie określa się;
2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką;
3) intensywność zabudowy: nie określa się;
4) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż 5,0 m;
5) dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji:
a) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenu 1E – od dróg wewnętrznych na terenie 1P,
b) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną terenu 2E – od ulicy 1KDD (ul. Spółdzielcza);
2) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu
elektroenergetycznego z możliwością rozbudowy lub przebudowy układu zasilającego i przesyłowego
lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej (z zastrzeżeniem § 13 ust. 3) zgodnie z przepisami
odrębnymi,
b) obsługa telekomunikacyjna - dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
c) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy,
d) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskich sieci kanalizacji deszczowej (z terenów
utwardzonych), własnych systemów zagospodarowania wód opadowych lub powierzchniowo do gruntu
zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów
odrębnych.
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11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się jednorazową
opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego
planu dla terenów 1E, 2E w wysokości 1%.
§ 12.
Dla terenu 1KDD ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: Tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się staranne ukształtowanie i utrzymanie zieleni urządzonej towarzyszącej ciągom
komunikacyjnym;
2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 5, 6, 10.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
1) nakazuje się zachowanie standardów jakości środowiska - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ust. 10;
3) ustala się standard akustyczny - zgodnie z §8;
4) tereny objęte są Strefą Ochrony Widoków (SOW) – obszar bezwzględnej ochrony ekspozycji - oznaczoną
graficznie na rysunku planu;
a) ustalenia jak w ustępie 6 pkt 7.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) przestrzenie publiczne należy kształtować w sposób zapewniający estetykę i bezpieczeństwo
użytkowników z zastosowaniem rozwiązań zapewniających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami,
o których mowa w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się realizację szpalerów drzew.
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) szerokość w linach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu;
3) wyposażenie minimalne: chodnik jednostronny;
4) dostępność: nieograniczona;
5) ulica bez przejazdu zakończona placem do zawracania;
6) dopuszcza się ścieżki rowerowe lub wydzielone w jezdni pasy dla rowerów;
7) dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie ustala się.
8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie ustala się.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji:
a) ustala się powiązanie komunikacyjne terenu 1KDD (ul. Spółdzielcza) - do ul. Krochmalnej
(zlokalizowanej poza granicami planu);
2) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu
elektroenergetycznego z możliwością rozbudowy lub przebudowy układu zasilającego i przesyłowego
lub indywidualnych źródeł energii elektrycznej (z zastrzeżeniem § 13 ust. 3) zgodnie z przepisami
odrębnymi,
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b) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z możliwością
rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
c) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy,
d) ustala się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do miejskich sieci kanalizacji
deszczowej, własnych systemów zagospodarowania wód opadowych oraz z terenów nieutwardzonych
powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów
odrębnych.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Ustala się jednorazową
opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem wejścia w życie niniejszego
planu dla terenu 1KDD w wysokości 1%.
§ 13.
1. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie uwzględnionych
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz sytuowania ich poza liniami rozgraniczającymi dróg,
w zakresie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb użytkowników, przy spełnieniu wymogów wynikających
z przepisów odrębnych.
2. Realizacja przewidzianej w planie zabudowy jest możliwa po usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów, na których nie przewiduje się realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej
100 kW, dopuszcza się możliwość realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW
z zastrzeżeniem, że dla instalacji wytwarzających energię z wiatru maksymalną moc ogranicza się do mocy
mikroinstalacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 14.
Do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z ich przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym,
dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania gruntów i obiektów.
§ 15.
Istniejąca zabudowa niezgodna z ww. przeznaczeniem może być poddawana jedynie remontom
zabezpieczającym i poprawiającym standardy sanitarne, z dopuszczeniem przebudowy, bez możliwości
wymiany budynków.
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 17.
Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego przyjęty
uchwałą Nr 1242/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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MIASTO LUBLIN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Lublin
Nr 591/XVIII/2020
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

skala 1:1000
USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE
granica obszaru objętego planem
linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
nieprzekraczalna linia zabudowy
obowiązująca linia zabudowy
obowiązująca linia zabudowy pierzejowej

1K
DD
s

s

U

tereny zabudowy usługowej

P

tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów

E

tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

KDD

tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa

6
szpaler drzew
strefy dopuszczonej wysokości zabudowy

7
A

8
budynek lub zespół budynków, wpisany do Ewidencji
Zabytków

B

Strefa Ochrony Widoków (SOW) - obszar
bezwzględnej ochrony ekspozycji

s

s

USTALENIA INFORMACYJNE
budynki istniejące

3
4

s

1

szpaler drzew - poza obszarem planu

2

C

istniejące ujęcie wód podziemnych

5

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWA
I KI E RUN K W ZA GO S P O DA RO W ANI A
PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN
z dnia 1 lipca 2019 r.

skala 1:10 000

s

granica obszaru opracowania m.p.z.p.

tereny aktywności gospodarczej: przemysłowe, bazy,
składy, magazyny / usługowe

poziom wód gruntowych na głębokości 2m p.p.t.

drogi zbiorcze

obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków, w Woj.
Ewidencji Zabytków

tereny kolejowe

obszary i obiekty w Gminnej Ewidencji Zabytków (nie
ujęte e Rejestrze oraz Wojewódzkiej Ewidencji
Zabytków)

powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i
obiektów naturalnych w rejonie lotniska

Strefa Ochrony Widoków (SOW) - obszar
bezwzględnej ochrony ekspozycji

ujęcia wody (komunalne, komunalne nieczynne, inne)

tereny zabudowy wielorodzinnej /
jednorodzinnej

obiekty które mogą spowodować nadzwyczajne
zagrożenie dla środowiska, w tym zakłady pracy
szczególnie niebezpieczne pod względem pożarowym
i wybuchowym

tereny usługowe
zasięg fali awaryjnej
tereny usług oświaty (UO) / nauki (UN)
tereny zamknięte i ich strefy ochronne
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MIASTO LUBLIN
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Lublin
Nr 591/XVIII/2020
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

- IDEOGRAM UZBROJENIA
skala 1:1000
USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE
granica obszaru objętego planem
linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania
nieprzekraczalna linia zabudowy
obowiązująca linia zabudowy
obowiązująca linia zabudowy pierzejowej

1K
DD
s

s

U

tereny zabudowy usługowej

P

tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów

E

tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

KDD

tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa

6
szpaler drzew
strefy dopuszczonej wysokości zabudowy

7
A

8
budynek lub zespół budynków, wpisany do Ewidencji
Zabytków

B

Strefa Ochrony Widoków (SOW) - obszar
bezwzględnej ochrony ekspozycji

s

s

USTALENIA INFORMACYJNE
budynki istniejące

3
4
1

istniejące ujęcie wód podziemnych
szpaler drzew - poza obszarem planu

2

C

s

5
USTALENIA INFORMACYJNE-UZBROJENIE TERENU
uzbrojenie terenu - sieć wodociągowa istn.
uzbrojenie terenu - sieć ciepłownicza istn.

s

uzbrojenie terenu - sieć gazowa ś.c.istn./stacja
redukcyjna
uzbrojenie terenu - sieć gazowa n.c.istn.
uzbrojenie terenu - kanalizacja sanitarna istn.
uzbrojenie terenu - kanalizacja deszczowa istn.
uzbrojenie terenu - sieć telekomunikacyjna
istn.
uzbrojenie terenu - sieć kablowa nN / SN istn.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 591/XVIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN
W REJONIE ULIC: DWORCOWEJ, KROCHMALNEJ, 1-GO MAJA, AL. ZYGMUNTOWSKICH
I PIŁSUDSKIEGO obszar B - rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Lublin o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin
w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego obszar B - rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rada Miasta Lublin uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin przyjętego uchwałą Nr 283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.,
rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic:
Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego - obszar B - rejon ulic:
Krochmalnej i Spółdzielczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do wglądu
publicznego dniach od 19 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 28 lutego 2020 r. Nieprzekraczalny termin
składania uwag upłynął 25 marca 2020 r. W ustawowym terminie składania uwag żadna z osób fizycznych
i prawnych oraz żadna z jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nie wniosła uwag
dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 591/XVIII/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN
W REJONIE ULIC: DWORCOWEJ, KROCHMALNEJ, 1-GO MAJA, AL. ZYGMUNTOWSKICH
I PIŁSUDSKIEGO obszar B - rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 17, pkt 5 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 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.
Na terenie objętym zmianą planu nie występują nowe elementy z zakresu infrastruktury technicznej
(budowa dróg gminnych i uzbrojenia), należące do zadań własnych gminy, których realizacja może obciążać
budżet gminy.
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