
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU: „PRZESTRZEŃ
GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” PRZEZ GEOPORTAL MIEJSKI

Mapa w geoportalu miejskim z możliwością składania wniosków do MPZP

LP. TREŚĆ WNIOSKU

1. Wnioskuję o zachowanie terenu zielonego (dz. nr 381) oraz terenów sportowych (dz. nr 382/6) położonych w
środku osiedla "Pogodna" jako ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, z możl lokalizacji nowych urządzeń
sportu i rekreacji.

2. Wnioskuję o utrwalenie w planie  terenów zielonych położonych pomiędzy blokami przy  ul.  Łabędziej,  ul.
Sokolej i ul. Jesiennej oraz terenów usług publicznych na obszarze opracowania planu, w tym: sportu i rekreacji
(CSR Łabędzia), oświaty (ul. Pogodna, ul. Słowicza).

3. W ramach konsultacji  społecznych dla obszaru  C (zaznaczonego na  niebiesko  na  ortofotomapie)  zgłaszam
problem dotyczący grodzenia. Jak na razie osiedle z wielorodzinną zabudową nie posiada ogrodzeń tak licznych
jak na innych osiedlach. Jest to wielka zaleta i dlatego wnioskuję o podtrzymanie tego stanu rzeczy. Proszę o
ujęcie  tego  aspektu  w  projektach  zagospodarowania,  ponieważ  coraz  częściej  obserwuje  się  zagradzanie
wspólnot mieszkaniowych.
Przemieszczanie się oraz komunikacja społeczna jest przez to utrudniona. Uważam, że problem ten jest warty
rozważenia. Dziękuję

4. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania obszaru w rejonie ul.
Ordonówny,  Męczenników  Majdanka  i  Witosa  wnioskuję  o  pilną  potrzebę  ochrony  istniejącej  zieleni  na
osiedlach wielorodzinnych w tym rejonie. Obecnie coraz częściej obserwuje się systematyczną wycinkę dużych
drzew, a są one dość liczne przy blokach pomiędzy ul. Męczenników Majdanka, Łabędzią i Pogodną. Dzięki
zieleni nasze osiedle jest urokliwe, a jednocześnie jednocześnie podwyższa standard życia mieszkańców. Proszę
o wprowadzenie zapisów chroniących istniejącą zieleń osiedlową.

5. Wnoszę  o  pozostawienie  jak  największej  ilości  zieleni  urządzonej  w  obszarze,  a  także  zachowanie  i
wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

6. Wnoszę  o  pozostawienie  jak  największej  ilości  zieleni  urządzonej  w  obszarze,  a  także  zachowanie  i
wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

7. Wniosek do planu
Ulica  Pogodna  od  ul.  W Grabskiego  w kierunku  H.  Ordonówny  oprócz  funkcji  komunikacyjnej  powinna
posiadać  dodatkowe  -  przestrzeni  miejskiej.  Duża  szerokość  pasa  drogowego  i  małe  obciążenie  ruchem
samochodowym daje możliwości lepszego zagospodarowania tej przestrzeni.

8. Wnioskuję o utrzymanie i budowę nowych placów zabaw dla dzieci na osiedlach mieszkaniowych.

9. Prośba  o  zapewnienie  funkcjonowania  usług  publicznych,  a  w  szczególności  zespołu  basenów  przy  ulicy
Łabędziej, z którego korzystają mieszkańcy Lublina.

10. Wnioskuję o możliwość wyznaczenia nowych miejsc parkingowych przy ul. Pogodnej.

11. Wnioskuję o ochronę przed zabudową zieleńca pomiędzy ul. Jesienną a ul. Zimową, gdzie kiedyś miało być
przedszkole.

12. Wniosek o ochronę istniejących osiedli wielorodzinnych przed możliwością budowy kolejnych bloków. 

13. Wnioskuję o rozwój terenów ogólnodostępnych oraz modernizację istniejących obiektów sportowych, w tym
przy szkołach. 

14. Prośba o ochronę terenów zielonych przy blokach oraz zaplanowanie rozwoju miejsc wypoczynku i rekreacji. 

15. Wyrażam potrzebę uniemożliwienia dogęszczania osiedli wielorodzinnych o nowe bloki, które dosyć często są 
grodzone, uniemożliwiając swobodne spacerowanie po okolicy. 

16. 1 wniosek
Wnioskuję  o  zachowanie  istniejącej  zielni  w  osiedlu  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej



2 wniosek
Proszę zapewnienie miejsc parkingowych w wzdłuż ul H. Ordonówny.

17. 1 wniosek
Wnioskuję  o  zachowanie  istniejącej  zielni  w  osiedlu  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej
2 wniosek
Proszę zapewnienie miejsc parkingowych w wzdłuż ul H. Ordonówny.

18. Składam wniosek do konsultacji społecznych prowadzonych do rejonu ul. Witosa, Ordonówny i Męczenników
Majdanka o wyznaczenie w planach zagospodarowania ochrony drzew w tym obszarze.  Zieleń osiedlowa z
dużymi,  wieloletnimi  drzewami  jest  w tym rejonie  atutem,  który  niewątpliwie  warto  chronić.  Dziękuję  za
możliwość uczestniczenia w konsultacjach.

19. Wnoszę o utrzymanie obecnego sposobu zagospodarowania działki  nr 381 obręb 19 jako terenu zielonego,
otwartego bez możliwości zabudowy.

20 Zgłaszam  propozycje  do  projektu  planu  miejscowego  Bronowic  -  obszar  C:
należałoby chronić tereny zielone dotychczas niezabudowane przed zabudową i przeznaczyć i dalej utrzymać na
zieleń ogólno-dostępną z urządzeniami sportowymi, ławkami, placami zabaw, oświetleniem, małą architekturą
itp. 

21 Zgłaszam  propozycje  do  projektu  planu  miejscowego  Bronowic  -  obszar  C:
w pasie  zabudowy przyległym do al.  Witosa  na  całym odcinku  należałoby  dopuścić  zabudowę usługowo-
biurową z dopuszczeniem drobnej produkcji  i  rzemiosła.  zabudowa ta  z  uwagi  na znaczną szerokość trasy
komunikacyjnej  winna  być  wysoka   min.  4-5  kondygnacji  stanowiąca  właściwą  w  skali  miejsca  oprawę
wielkomiejskiej arterii komunikacyjnej z dopracowanymi fasadami od strony trasy.

22 Zgłaszam  propozycje  do  projektu  planu  miejscowego  Bronowic  -  obszar  C:
w  rejonie  Rolnej  Osady  teren  przy  al.  Witosa  pomiędzy  fabryką  Pol-Skone  a  Stacją  Kontroli  Pojazdów
należałoby substandardową zabudowę jednorodzinną (zlokalizowaną w uciążliwym sąsiedztwie i odseparowaną
od  zabudowy  mieszkaniowej  terenami  produkcyjno-magazymowo-usługowymi  oraz  ruchliwą  trasą
komunikacyjną - zastępować usługami, rzemiosłem.

23 Zgłaszam  propozycje  do  projektu  planu  miejscowego  Bronowic  -  obszar  C:
przy ul. Wł. Grabskiego na odcinku pomiędzy ul. Pogodną a al. Witosa (na wschód od ul. Grabskiego) teren pod
istniejącą głównie parterową zabudowę usługowo-magazynowo-produkcyjną należałoby docelowo przeznaczyć
pod budownictwo wielorodzinne z usługami nieuciążliwymi w parterze (pozostawienie   funkcji produkcyjno-
magazynowych z 3 stron otoczoną blokami mieszkalnymi wielorodzinnymi może powodować uciążliwości dla
mieszkańców.   Nowa  funkcja  pozwoli  na  lepsze  ekonomicznie  wykorzystanie  terenu  z  powiązaniem
funkcjonalnym   z bezpośrednim sąsiedztwem zabud. wielorodzinnej. Od strony północnej tj. przy al. Witosa,
należałoby pozostawić wyłącznie funkcje biurowo-usługowe z uwagi na uciążliwość trasy Witosa.

24 Zgłaszam  propozycje  do  projektu  planu  miejscowego  Bronowic  -  obszar  C:
należałoby stopniowo wygaszać  pozostałości  zabudowy jednorodzinnej  zlokalizowanej  pomiędzy wysokimi
blokami  wielorodzinnymi  przy  ul.  Zimowej  i  Jesiennej  na  rzecz  docelowej  zabudowy  wielorodzinnej  w
nawiązaniu do najbliższego sąsiedztwa.

25 Szanowni Państwo,
W związku z konsultacjami prowadzonymi dla obszaru C (w rejonie ulic Pogodna, Hanki Ordonówny, 
Łabędzia, Władysława Grabskiego), wnoszę o za zachowanie obecnego współczynnika zieleni na tym terenie.

26 obszar posiada zaplecze oświatowo- sportowe, oraz produkcyjno przemysłowe i w tym kierunku powinien być 
rozwijany 

27 teren jest otwierającym Lublin od strony wschodniej, powinien stanowić ofertę inwestycyjną dla potencjalnych 
przedsiębiorców i stanowić kontynuację strefy Felina 

28 obszar konsultacyjny powinien być wielofunkcyjny, łączący funkcje zabudowy oraz usług 

29 Wniosek do planu miejscowego - Kośminek obszar C
Wnoszę o utrzymanie funkcji mieszkaniowo-usługowej dla przedmiotowego obszaru. Ochronę istniejących 
przestrzeni zielonych między blokami. Jednocześnie proszę o zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych wzdłuż ulic. Wnosze również o likwidację istniejących ogrodzeń i otworzenie wszystkich osiedli 
mieszkaniowych wielorodzinnych.   

30 Wniosek o ochronę zieleni osiedlowej oraz drzew rosnących wzdłuż dróg. 



31 Wniosek do projektu MPZP VIB- obszar C
Wnoszę  o  dopuszczenie  realizacji  parkingów  z  zakomponowanymi  elementami  zieleni  w  przestrzeniach
pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul. Sokolej. (szczególnie pomiędzy blokami Sokola 13 i Sokola 15).
Rozwiązałoby to wieloletni spór między mieszkańcami niniejszych bloków. Część mieszkańców chce realizacji
miejsc parkingowych, część pozostawienia terenów rekreacyjnych - zielonych. Brak porozumienia doprowadził
do sytuacji obecnej -  przestrzenie międzyblokowe są w większości  zaniedbanymi trawnikami z nielicznymi
drzewami i bez infrastruktury rekreacyjnej (ławeczek lub placy zabaw) lub klepiskami na których samochody
toną w błocie. Czasem jest to karykaturalne połączenie obu rozwiązań. 
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