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LUBLIN
POWIERZCHNIA: 147,5km2
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
339,85 tys. - miasto Lublin
ok. 712 tys. - Lubelski Obszar
Metropolitarny
(Lublin + 41 sąsiednich gmin)

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA:
2305 mieszk./1km2

Plac Litewski z widokiem na ul. Krakowskie Przedmieście
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GŁÓWNE DOKUMENTY WPŁYWAJACE NA
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI MIASTA:
• Strategia rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020 – uchwała Rady Miasta
Lublin Nr693/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.

• Strategia rozwoju Miasta Lublin do 2030 r. - w trakcie opracowania
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Lublina uchwała Nr283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (108 obowiązujących
oraz 38 uchwał inicjujących obejmujących 129 obszarów planistycznych)
• Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
• Program Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 - 2023 Uchwała nr
735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 (ze zmianami)

• Studium wartości widokowych Miasta Lublin (2011 r.)
• Studium komunikacyjne oraz koncepcja organizacji ruchu w obszarze
centralnym Miasta Lublin. Koncepcja rozwoju systemów komunikacyjnych
(2012 r.)
• Koncepcja ogólna kanalizacji deszczowej dla Miasta Lublin (2013 r.)
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GENERALNE ZASADY DO PRZESTRZEGANIA
W PLANOWANIU MIASTA:
• Zachowanie równowagi między dynamiką rozwoju gospodarczego miasta
a możliwościami poprawy ładu przestrzennego
• Utrzymanie preferencji rozwoju miasta w aspekcie jakościowym
• Dalsza koncentracja osadnictwa – wzrost intensywności zabudowy
na terenach śródmiejskich

• Rozwój w zakresie prostych – tradycyjnych form działalności
gospodarczej jako funkcji komplementarnych do funkcji mieszkaniowej
Plac Litewski nocą

• Upowszechnienie zasady ekorozwoju m.in. poprzez tworzenie „zielonego
pierścienia” wokół miasta i zachowanie ciągłości Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych (ESOCH) w mieście
• Poprawa standardu życia w mieście w zakresie m.in.: komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, dostępności terenów o funkcjach publicznych,
w tym terenów zielonych – dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów,
tworzących spójny system przyrodniczy, a także terenów handlowousługowych i usług wyższego rzędu

• Wspieranie rozwoju funkcji miastotwórczych

Zamek Lubelski – dolina Czechówki

4

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN:
• Uchwalone w 2019 r.

• co najmniej 32% powierzchni miasta stanowić będą
różnego rodzaju tereny zieleni, ogrody tematyczne
i wody otwarte
• kolejne 8% pow. miasta – przestrzenie otwarte
(rolnicze, wypoczynkowe, nieużytki, zieleń
nieurządzona)

Ścieżka rowerowa przy Zamku
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•

rzeka BYSTRZYCA

•

rzeka CZECHÓWKA

•

rzeka CZERNIEJÓWKA

•

ciek spod Konopnicy

•

rzeka NĘDZNICA

•

rzeka CIEMIĘGA

•

DOLINY RZECZNE I
ZAGŁĘBIENIA TERENU

DOLINY RZECZNE - OSIE UKŁADU
EKOLOGICZNEGO MIASTA LUBLIN

•

SUCHE DOLINY

•

zbiorniki wodne

DOLINY RZECZNE
I SUCHE DOLINY
STANOWIĄ
ok. 17,2%
POWIERZCHNI
MIASTA

SCHEMAT UKŁADU DOLIN RZECZNYCH
I SUCHYCH MIASTA LUBLIN
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• OBOWIĄZUJĄCE
M.P.Z.P.
• PLANY W
OPRACOWANIU

• DOLINY
RZECZNE,
SUCHE DOLINY,
WĄWOZY
• ZBIORNIKI
WODNE

POKRYCIE MIASTA LUBLIN PLANAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Z UWZGLĘDNIENIEM DOLIN I WĄWOZÓW
STAN NA KONIEC MAJA 2020 r.
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POKRYCIE DOLIN MIASTA LUBLIN
MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - OBOWIĄZUJĄCY
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - W OPRACOWANIU

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - BRAK

Park Rury – dolina sucha
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ZAPISY PLANISTYCZNE CHRONIĄCE TERENY SUCHYCH DOLIN W OBOWIĄZUJĄCYCH M.P.Z.P.
FRAGMENT M.P.Z.P. DLA SUCHEJ DOLINY NR

55

M.P.Z.P. część II - obszar południowo-zachodni
uchwała Nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 września 2002r.
Na terenach miejskiej zieleni publicznej – ZP ustalono:
• zakaz przekształcania powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie naturalnej rzeźby;
• zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów nieowocowych;
• zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu;
• ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod inne funkcje.
Na terenach tych dopuszcza się w wyznaczonych w rysunku planu rejonach realizację terenowych urządzeń sportoworekreacyjnych (SR2) oraz usługowych ( U ) – związanych wyłącznie z obsługą funkcji podstawowej.
W ramach terenów o innych przeznaczeniach wyznaczono strefy zieleni ogólnodostępnej oznaczone literą „Z” na których możliwa
jest realizacja placów zabaw dla dzieci oraz terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

FRAGMENT M.P.Z.P. DLA SUCHEJ DOLINY NR 13

M.P.Z.P. część V C - Sławin
uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.
Na terenach zieleni urządzonej – ZP :
• dopuszczono realizację ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i rowerowych, placów, obiektów sportu i rekreacji;
• ustalono zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów;
• nakazano pozostawienie dna doliny umożliwiając swobody przepływ powietrza oraz zachowanie istniejącego
ukształtowania terenu z dopuszczeniem zmiany ukształtowania w zakresie niezbędnym do realizacji elementów
projektowanego zagospodarowania;
• nakazano lokalizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych w wyznaczonych na rysunku planu strefach lokalizacji tych
urządzeń;
• zakazano lokalizacji budynków;
• zakazano lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem realizacji ogrodzeń wyłącznie w strefie lokalizacji urządzeń sportowo –
rekreacyjnych oraz dla placów zabaw i gier, przy czym ogrodzenia te nie mogą kolidować z przebiegiem ścieżek
pieszych i rowerowych.

WIDZIMY POTRZEBĘ WZMOCNIENIA OCHRONY

9

Dziękuję za uwagę.
mgr inż. arch. Mirosław Hagemejer
Dyrektor Wydziału Planowania

Fontanna na Placu Litewskim nocą
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