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Pełna ochrona przed zabudową kubaturową całego 
obszaru Górek Czechowskich jako naturalnych płuc i filtra 
antysmogowego dzielnicy Czechów Południowy oraz 
innych części Lublina    

TAK 

93% 69% 

Zachowanie obszaru Górek Czechowskich w jak 
najbardziej naturalnej, zielonej formie, z jak najmniejszą 
możliwą zabudową. Tylko w takim kształcie ten teren 
może dobrze spełniać swoją rolę w miejskim ekosystemie 
jako klin przewietrzający miasto, miejsce dotleniania 
powietrza, aromatyzowania go oraz regulacji wilgotności i 
temperatury powietrza, zapobiegając negatywnym 
skutkom tzw. miejskiej wyspy ciepła. Teren ten, w stanie 
niezurbanizowanym, ma olbrzymie możliwości 
przepuszczania w głąb nadmiernych wód opadowych 
podczas burz czy obfitych roztopów w okolicznych 
dzielnicach. Zieleń łąkowa jest najbardziej wskazana 
podczas przystosowania miasta do zmian klimatycznych, a 
także pochłania i asymiluje bardzo dużo najdrobniejszych 
pyłów PM 2,5, a także szkodliwych dla nas gazów z 
atmosfery   

NIE 

73% 58% 

Niezmienianie zapisów obecnego Studium w temacie 
Górek Czechowskich lub ostatecznie zmiana 
dopasowująca do już istniejących zapisów Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 2005 r.    

NIE 

80% 67% 
Uniemożliwienie zabudowy wierzchowin Górek 
Czechowskich wielokondygnacyjnymi blokami    

NIE 
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58% 45% 

Wykup terenu Górek Czechowskich przez Miasto Lublin z 
rąk dewelopera lub optymalnie wymiana tego terenu na 
inne, gdzie zabudowa nie niszczyłaby tak znacznie 
bioróżnorodności Lublina   

NIE 

85% 69% 

G
ru

p
a 

 

Wprowadzenie miejskich standardów planistycznych 
obowiązujących przy opracowaniu studium i planów 
zagospodarowania przestrzennego – ochrona korytarzy 
napowietrzających oraz określony, wyższy niż ustawowe 
minima, minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych, w tym oddzielnie udział zieleni wysokiej      

NIE 

92% 73% 
Zachowanie przez nadmierną zabudową dolin rzecznych i 
wąwozów, aby ich właściwości dotyczące przewietrzania 
miasta nie uległy zatraceniu lub zmniejszeniu    

NIE 

92% 78% 

Uwzględnianie w studium i planach miejscowych 
naturalnego układu dolin rzecznych, suchych dolin i 
wąwozów stanowiących główne korytarze przewietrzania 
dla terenów zabudowanych. W dokumentach 
planistycznych (w szczególności w planach miejscowych) 
powinny znaleźć się zapisy, że korytarze te muszą być 
chronione, niezabudowywane lub z dopuszczeniem takiej 
zabudowy, która nie stanowi przeszkody hamującej ruch 
powietrza. Bezwzględny zakaz zabudowy wysokościowej    

TAK 

85% 75% 

Planowanie i zagospodarowanie terenu miasta tak, aby nie 
zakłócać właściwej cyrkulacji powietrza. W planach 
miejscowych i w pozwoleniach na budowę inwestycji na 
terenach nieobjętych planem powinny znaleźć się zapisy, 
że lokalizacja i charakter zabudowy oraz przebieg ulic 
powinny w największym stopniu sprzyjać przewietrzaniu 
miasta, np. usytuowanie budynków zgodnie z 
dominującymi kierunkami wiatrów (na linii wschód-
zachód), w nawiązaniu do rzeźby terenu (strefowanie) i z 
odpowiednim (min. 30%) udziałem zieleni    

NIE 

82% 67% 

Projektowanie przestrzeni miasta tak, aby zapewnić 
przewietrzanie i wymianę powietrza. Planowanie polega 
na projektowaniu i ochronie tzw. klinów albo korytarzy 
napowietrzających, np. dużych ciągów terenów zielonych 

NIE 
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75% 57% 

Zapisanie w studium oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego Lublina całkowitej 
nienaruszalności korytarzy i klinów przewietrzających oraz 
obowiązku usunięcia obiektów, które utrudniają 
swobodny przepływ powietrza    

NIE 

73% 53% 
Uwzględnienie ciągów przewietrzających, zarówno 
naturalnych (suche doliny i wąwozy, doliny rzeczne), jak i 
sztucznych (arterie komunikacyjne)   

NIE 

82% 63% 
Ochrona prawna wybranych wąwozów poprzez 
wzmocnienie zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego 

NIE 

85%     
Objęcie całego miasta, a zwłaszcza centrum, miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego    

TAK 

73%     
Przyszłe galerie handlowe powinny być planowane poza 
centrum miasta    

NIE 

60%     

Ograniczanie obszarów zabudowy jednorodzinnej skazanej 
na opalanie piecami. W wyłożonym obecnie projekcie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zarezerwowano 2 razy więcej takich 
terenów niż jest obecnie: "W porównaniu do obecnego 
stanu, rezerwy terenów np. pod budownictwo 
jednorodzinne wynoszą ok. 1340 ha, co stanowi wzrost 
powierzchni o ok. 100% w stosunku do istniejących" (1. 
Bilans prognozowanych zmian zagospodarowania terenu. 
s. 5/169)   

NIE 

77%     
Umożliwienie mieszkańcom przekazywanie uwag do 
studium pochodzących z wniosków panelu – ogłoszenie tej 
możliwości publicznie     

NIE 

72%     

Wprowadzenie w tekście studium osobnego rozdziału 
poświęconego regulacjom gospodarki przestrzennej 
zapobiegającym zanieczyszczaniu powietrza (dot. 
transportu zrównoważonego, ochrony i rozwoju systemu 
zieleni, zapobieganiu rozlewaniu się miasta, zakazu 
zabudowy korytarzy i klinów napowietrzających)    

NIE 

63%     

Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich korytarzy i 
klinów przewietrzających w Lublinie z uwzględnieniem 
zalecanej minimalnej długości, szerokości, spójności i 
ciągłości    

NIE 

62%     

Lublin ma urozmaiconą rzeźbę terenu. W zabudowanych 
zagłębieniach (np. dolny odcinek ul. Uroczej, Sławinek za 
ekranami dźwiękochłonnymi) mogą występować lokalne 
zaostrzenia przekroczeń norm jakości powietrza 
wyjątkowo szkodliwe dla ograniczonej liczby osób. Należy 
zidentyfikować takie miejsca i wprowadzić tam punktowe 
monitorowanie smogu    

NIE 

77% 61% 

G
ru

p
a 

Ograniczenie wycinki drzew i krzewów w centrum miasta, 
a jeśli istnieje taka konieczność, zastępowanie ich nowymi    

NIE 

85% 74% 
Ograniczenie wycinki drzew i krzewów w mieście, a jeśli 
istnieje taka konieczność, zastępowanie ich nowymi  

TAK 

82%     
Niewielkie skwery wypoczynkowe z udziałem zieleni, na 
terenach zaniedbanych, w ścisłej zabudowie    

TAK 
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83%     
Skwery wypoczynkowe, z dużym udziałem zieleni o 
rozbudowanej strukturze, w różnych dzielnicach miasta    

TAK 

77% 63% 

G
ru

p
a 

Ochrona obecnych terenów zieleni, w tym też ogrodów 
działkowych    

NIE 

77% 67% Ochrona istniejącej zieleni  NIE 

90% 81% 
Ochrona przed zabudową terenów zieleni w mieście, w 
formie parków, zieleńców 

TAK 

78%     
Objęcie ochroną (rezerwat przyrody, użytek ekologiczny 
lub Natura 2000) krajobrazu, najcenniejszych zbiorowisk 
roślinnych oraz siedlisk zwierząt chronionych    

NIE 

75%     
Zadbanie o ochronę czynną najcenniejszych zbiorowisk 
poprzez powstrzymanie gatunków inwazyjnych, tj. 
nawłoci, wrotyczy czy jeżyny 

NIE 

77%     
Inwestycja w toalety publiczne umożliwiające wygodne 
przemieszczanie się po mieście 

NIE 

88% 67% 

G
ru

p
a 

Uzupełnienie lub stworzenie nasadzeń przyulicznych, 
które będą stanowiły zieleń izolacyjną    

TAK 

72% 59% 
Nasadzenia w pasach drogowych o zróżnicowanej 
strukturze roślinności, tzn. grupy drzew, krzewów, bylin, 
traw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa   

NIE 

73% 51% Dosadzenia zieleni, szczególnie w ciągach ulic miejskich    NIE 

82%     
Zapewnienie rozwoju terenów zieleni w mieście, w formie 
parków, zieleńców  

TAK 

88%     

Wprowadzenie zieleni na terenach zabudowy 
mieszkaniowej, ograniczenie grodzenia tych terenów i 
stworzenie koncepcji całościowego kształtowania 
nasadzeń na tych terenach, a nie nasadzeń przy 
pojedynczych budynkach o niewielkiej wartości dla 
poprawy klimatu czy ekosystemu miasta    

TAK 

82%     
Wprowadzenie zieleni wokół budynków użyteczności 
publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, itp.    

TAK 

87%     
Utworzenie nowych terenów zieleni w suchych dolinach 
na terenach nadrzecznych – parki naturalistyczne 

TAK 

62%     
Wprowadzanie pnączy tam, gdzie brakuje miejsca na inne 
formy zieleni    

NIE 

67%     
Tworzenie łąk kwietnych w pasach zieleni, trawników 
ekstensywnych na osiedlach i terenach rekreacyjnych 

NIE 

57%     

Ograniczenie koszenia trawników miejskich do 6 razy w 
sezonie, czyli zwiększenie powierzchni trawników 
ekstensywnych na osiedlach, terenach przyulicznych, 
terenach rekreacyjnych z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa 

NIE 

67%     
Nasadzenia w donicach w przestrzeniach, gdzie nie można 
posadzić roślin w gruncie    

NIE 

82%     
Sadzenie drzew wysokich, rodzimych najlepiej 
spełniających zadanie ograniczania smogu, a nie form 
miniaturowych    

TAK 

83%     
Zachęcanie do zakładania zieleni wokół obiektów typu 
galerie, sklepy, firmy, przychodnie, która będzie 

TAK 
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świadczyła o zainteresowaniu problemami walki ze 
smogiem i miejskiej wyspy ciepła oraz tworzenia miasta 
zielonego    

65%     

Wprowadzanie zieleni na dachach jako rekompensaty dla 
terenów zabudowywanych, wprowadzenie odpowiednich 
zapisów dotyczących rekompensaty zajmowanych 
terenów    

NIE 

62%     

Sadzony materiał roślinny musi spełniać standardy 
jakościowe dotyczące wielkości sadzonek, cech 
charakterystycznych dla poszczególnych gatunków i ich 
odmian oraz stanu zdrowotnego    

NIE 

77%     
Unikanie w nasadzeniach gatunków inwazyjnych i obcych 
stwarzających niebezpieczeństwo dla środowiska.    

NIE 

83%     

Zastosowanie roślinności dobrze znoszącej warunki 
miejskie, odpornej na zanieczyszczenia, zasolenie, na 
okresową suszę, szkodniki i choroby. Roślinność 
bezpieczna – nietrująca, z ograniczoną dostępnością do 
cierni, kolców. Roślinność nieinwazyjna, szybko rosnąca, 
długowieczna, o dużym walorze ozdobnym    

TAK 

82%     
Sadzenie gatunków roślin odpowiednich pod kątem 
absorpcji zanieczyszczeń wzdłuż najbardziej ruchliwych 
ulic    

TAK 

68%     Właściwa zieleń we właściwych miejscach    NIE 

78%     
Wprowadzanie roślinności dostosowanej do charakteru 
przestrzeni, uniemożliwiających powstawanie zastoisk 
powietrza i ułatwiających przewietrzanie    

NIE 

78%     

Stworzenie koncepcji systemu terenów zieleni, np. 
Systemu Przyrodniczego Miasta, który będzie zapisany 
jako dokument planistyczny i pozwoli ochronić tereny 
służące przewietrzaniu, regeneracji powietrza 

NIE 

53%     
Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wybranych 
wąwozów (lepsze zbadanie) 

NIE 

45%     
Wprowadzanie nasadzeń na cmentarzach, ochrona 
starych drzew i stworzenie koncepcji ogrodu pamięci na 
planowanym cmentarzu    

NIE 

82%     
Wprowadzanie nasadzeń jako działań długofalowych, 
które przyniosą korzyści niekiedy po kilku latach    

TAK 

63%     
Audyt potencjalnych skwerów i placów, przestrzeni 
podwórek, chodników, które dziś pełnią funkcje 
parkingów    

NIE 

50%     
Zlikwidowanie z przeznaczeniem na zieleńce urzędowych 
miejsc postojowych w centrum miasta    

NIE 

80%     
Inwestycja w jakość przestrzeni publicznych – placów, 
skwerów, chodników, parków, podwórek    

TAK 

63%     

Rezygnacja z kosztownych inwestycji drogowych (estakad, 
szerokich ulic, dróg w wąwozach i terenach otwartych) na 
rzecz rozwiązań korzystnych dla komunikacji miejskiej, 
rowerów i pieszych, ale także powiększania terenów 
zielonych z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów (efekt: 
zmniejszenie smogu samochodowego) 

NIE 
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77%     

Podejmując działania mające na celu poprawę klimatu w 
miastach, kierować się zasadą racjonalności –zamiast 
drogich i mało efektywnych urządzeń wprowadzać różne 
formy zieleni    

NIE 

35%     
Obniżenie ceny wody dla użytkowników ogródków 
działkowych w mieście (dofinasowanie)    

NIE 

52% 38% 
G

ru
p

a 

Planowanie miasta zwartego, przeciwdziałanie 
„rozlewaniu się miasta” i rozpraszaniu zabudowy na 
terenach otwartych, korzystne dla ruchu pieszego, obsługi 
komunikacją miejską oraz dogodne dla podłączania 
budynków do sieci cieplnej (efekt: zmniejszenie smogu 
paleniskowego i samochodowego)    

NIE 

48% 31% 
Wykorzystanie dostępnych instrumentów, by zapobiegać 
„rozlewaniu się miasta” 

NIE 

63% 48% 

Planowanie zabudowy w taki sposób, aby ograniczać 
konieczność korzystania z samochodu. Wsparcie rozwoju 
miasta zwartego. Oznacza to lokalizację zabudowy na 
terenach już zabudowywanych, blisko centrum, z 
dostępem do transportu zbiorowego i istniejącej sieci 
usług (szkół, sklepów). Ograniczanie nowej zabudowy na 
terenach wymagających obsługi transportem 
indywidualnym. Rozmieszczanie usług w zasięgu dojścia 
pieszego do transportu zbiorowego 

NIE 

 


