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1.Wstęp (prof. dr hab. Marian Harasimiuk  koordynator opracowania) 
Spośród 84 suchych dolin i wąwozów zinwentaryzowanych na obszarze miasta Lublin, 

do inwentaryzacji szczegółowej wytypowano 3 obiekty - systemy dolinno wąwozowe: 

 Górki Czechowskie – rozległy (pow. oprac. 261 ha) system suchych dolin erozyjno-

denudacyjnych z dużym wąwozem i kilkoma rozcięciami krawędzi doliny Czechówki; 

 Lipnik - dolina erozyjno-denudacyjna– (pow. oprac. 57 ha) z licznymi nieckami na 

częściowo sterasowanych zboczach; 

 Zimne Doły – dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki (pow. oprac. 241 ha), 

obejmujący dno i prawe zbocze rozcięte kilkoma suchymi dolinkami i wąwozami. 

 

Zlewnie zespołów form Lipnik i Górki Czechowskie mieszczą się w całości  w granicach 

Miasta Lublin, na Płaskowyżu Nałęczowskim, natomiast  zespół form umownie określanych 

jako Zimne Doły stanowi tylko niewielki fragment ujściowy doliny Konopniczanki leżący 

również na Płaskowyżu Nałęczowskim, a której obszar źródliskowy znajduje się na Równinie 

Bełżyckiej. 

Inwentaryzacja ma na celu weryfikacje szczegółową ich aktualnych granic 

planistycznych i  walorów przyrodniczych. Biorąc pod uwagę ten cel uznano, że 

inwentaryzacja zostanie przeprowadzona ze względu na zróżnicowanie tematyczne 

(problemowe) w trzech kategoriach: 

 analizy planistycznej stanu prawnego, 

 inwentaryzacji elementów przyrody ożywionej, 

 inwentaryzacji przyrody nieożywionej 

 

O ile zakres analizy planistycznej nie budzi żadnej wątpliwości to w zakresie dwu 

pozostałych części zachodziła konieczność uszczegółowienia ze względu na cel 

projektowanych badań jak i  znaczenie różnych elementów środowiska przyrodniczego 

miasta dla ogólnej oceny stanu środowiska i  określenia potrzeb ochrony i właściwych form 

zagospodarowania. 

Dla przyrody nieożywionej uzgodniono, że w ramach opracowania zostanie 

sporządzona ogólna charakterystyka badanych obiektów: geologiczna, geomorfologiczna, 

glebowa, hydrograficzna z elementami hydrogeologii  i klimatyczna 

Dla poszczególnych badanych obiektów wykonane zostaną szczegółowe mapy 

tematyczne w podziałce 1 : 50 000, tabele z danymi liczbowymi oraz diagramy: 

 cech morfometrycznych (deniwelacji terenu, nachyleń i ekspozycji stoków); 

 cech topoklimatycznych (nasłonecznienia oraz przewietrzania w 22 przekrojach 

poprzecznych przy różnych prędkościach wiatru); 

 potencjalnych zagrożeń geodynamicznych (spłukiwania, powierzchni erozji 

i akumulacji oraz zagrożenia ruchami masowymi). 

Ponadto badania elementów przyrody nieożywionej w szczególności dotyczące 

tematyki związanej z przewietrzaniem będą mogły być wykorzystane przy wdrażaniu planu 

związanego z adaptacją miasta Lublin do zmian klimatycznych. 
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Dla przyrody ożywionej uzgodniono z dr hab. Ewą Trzaskowską (koordynatorką w tym 

zakresie), że zakres badań  będzie obejmował:  siedliska i gatunki roślin, ważki, motyle, płazy 

i gady, ptaki oraz chomika europejskiego.  

Wobec tak dużego zróżnicowania tematycznego a co za tym idzie metodycznego  

przyjęto, że metodykę szczegółowej inwentaryzacji ustalą indywidualnie wykonawcy badań 

w uzgodnieniu z koordynatorką dr hab. Ewą Trzaskowską . 

Tak złożone zadanie inwentaryzacji uwarunkowań  środowiskowych i planistycznych  

musiało być zrealizowane przez specjalistów różnych dziedzin mających odpowiednie 

doświadczenie i  stosowny dorobek naukowy dotyczący  obszaru  miasta Lublin. Tylko dobór 

specjalistów według takich kryteriów (dyscyplina wiedzy, odpowiedni dorobek naukowy        

i  znajomość specyfiki walorów przyrodniczych Lublina) gwarantuje wysoką jakość 

opracowania i możliwość dokonania pewnych uogólnień i ujęcia również o charakterze 

syntetycznym dla miasta. 

W zakresie przyrody nieożywionej koordynacji uzgodnień zakresu tematyki podjąłem się 

osobiście z:  

 dr hab. Janem Rodzikiem prof. nadzw. UMCS prowadzącym od wielu lat badania  nad  

procesami erozji i ewolucji   form dolinnych (na Płaskowyżu Nałęczowskim a także  na 

terenie miasta Lublin), jednym z najlepszych specjalistów w skali kraju w tym 

zakresie,  

 dr Piotrem Demczukiem, specjalistą z zakresu geomorfologii i nowoczesnych technik 

badawczych w zakresie morfometrii, analiz przestrzennych (GIS), oceny dynamiki 

procesów geomorfologicznych,  

 prof. dr hab. Michałem Kaszewskim klimatologiem specjalizującym się także 

w zakresie topoklimatu i klimatu miast, legitymującym się znacznym dorobkiem 

naukowym  dotyczącym  także miasta Lublin.  

Podstawą opracowań w zakresie przyrody nieożywionej był numeryczny model 

terenu (NMT, DEM), opracowany na podstawie danych LiDaR o wysokiej rozdzielczości 24 

pkt/m2, uzyskanych z UM w Lublinie;  gwarantuje to wysoką dokładność wykonanych badań  

i możliwość łatwą możliwość przeniesienia na opracowania o charakterze planistycznym.  

Badania z zakresu siedlisk i gatunków roślin zostały zrealizowane przez: dr hab. 

Danutę Urban prof. nadzw. UP i  dr Hannę Wójciak dla obiektu Górki Czechowskie, dr Beatę 

Żuraw oraz dra Marka Podsiedlika dla obiektu Zimne Doły oraz dr Annę Cwener dla obiektu 

Lipnik. Wszystkie te osoby prowadzą badania na terenie Lublina od wielu lat, co daje 

możliwość oceny dynamiki  zmian siedliskowych w obejmującym  nawet okres około 25 letni. 

Ma to ogromne znaczenie dla oceny możliwości ochrony siedlisk i  gatunków na badanych 

obszarach. Badania nad motylami dziennymi oraz  nad płazami i gadami zrealizował mgr 

Paweł Bielak-Bilecki, dla  ważek  dr hab. Paweł Buczyński a dla awifauny  dr Waldemar 

Biaduń  oraz dla chomika europejskiego mgr  Marek Solski.   

Analizę planistyczną wykonała mgr inż. arch. kraj. Anna Harabin.  
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2. Elementy przyrody nieożywionej (dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS, prof. dr hab.Michał 
Kaszewski, dr Piotr Demczuk) 

2.1. Zakres opracowania i położenie obiektów badań 
Opracowanie objęło fragmenty zlewni trzech systemów dolinnych różnej rangi, 

położonych w północno-zachodniej części Lublina (ryc. 1). Ta część terenu Lublina znajduje 

się w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego z pokrywą lessową, co warunkuje jego znaczne 

„urzeźbienie”, zwłaszcza siecią suchych dolin (Rodzik 2014).  

 

 
Ryc. 1. Położenie obiektów badań na tle ukształtowania powierzchni Lublina z podziałem na regiony 

geomorfologiczne wg Maruszczaka (1972) 
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Do badań wybrano trzy obiekty, oznaczone w wykazie lubelskich „wąwozów” 

(Żurkowska 2014) jako „wąwozy” nr 13 i 26 oraz zespół „wąwozów” nr 41-53, należący do 

zlewni Konopniczanki, czyli cieku spod Konopnicy. Tereny te znalazły się niezbyt dawno 

w granicach miasta (Kociuba 2007) i charakteryzują się dużym udziałem powierzchni nie 

zajętych przez zabudowę oraz infrastrukturę miejską. Wydzielono je na podstawie kryteriów: 

 są to fragmenty zlewni wymienionych wyżej form dolinnych, 

 cechują je stosunkowo duże deniwelacje (znaczne urzeźbienie), 

 znajdują się w aktualnych granicach administracyjnych miasta, 

 nie są objęte (lub nie były do niedawna) zabudową miejską. 

Poszczególne wydzielone obiekty mają powierzchnię od 57 ha (Lipnik) do 261 ha 

(Górki Czechowskie) i stanowią różne fragmenty zlewni o powierzchni od 111 ha (Lipnik) do 

2077 ha (Zimne Doły). Obszary opracowania obejmują: 51,5% całkowitej powierzchni małej 

zlewni Lipnika, 36,6% Górek Czechowskich i 11,6% zlewni Zimnych Dołów (tab. 1).  

 

Tab. 1. Wielkość wydzielonych obszarów badań na tle ich zlewni 

Obiekt Numer inw. Obszar badań [ha] Zlewnia [ha] Udział w zlewni [%] 

Górki Czechowskie 13 260,9 713,5 36,6 

Lipnik 26 57,1 110,9 51,5 

Zimne Doły 41-53 241,0 2076,9 11,6 

 

Górki Czechowskie są rozległym systemem suchych dolin erozyjno-denudacyjnych 

z jednym dużym wąwozem, drugim mniejszym i kilkoma rozcięciami krawędzi doliny 

Czechówki. Obszar opracowania rozciągnięty jest na odcinku 3,4 km w kierunku NNW-SSE. 

Lipnik jest niedużą doliną erozyjno-denudacyjną, z dwoma ramionami i wspólnym 

odcinkiem wylotowym. Zbocza urozmaicone są przez liczne niecki oraz terasy rolne i wysokie 

miedze. Obszar opracowania rozciągnięty jest na odcinku 1,3 km w kierunku WNW-ESE. 

Zimne Doły zajmują dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki. Obejmuje on dno 

doliny oraz jej zbocza (głównie prawe), rozcięte kilkoma suchymi dolinkami i wąwozami. 

Obszar opracowania rozciągnięty jest na odcinku 4,5 km w kierunku WSW-ENE. Górna część 

zlewni, nie objęta opracowaniem, znajduje się na Płaskowyżu Bełżyckim. 

2.2. Materiały i metody opracowania 
Do ogólnej charakterystyki terenu wykorzystano ogólnodostępne mapy tematyczne 

w skali od 1:50 000 do 1:200 000: 

 Mapę geologiczną Polski 1:200 000, arkusz Lublin, A – utwory powierzchniowe 

(Malinowski, Mojski 1978); 

 Szczegółową mapę geologiczną Polski 1:50 000, arkusz Lublin, (Butrym, Harasimiuk, 

Henkiel 1980) oraz arkusz Bełżyce, (Henkiel, Danel 2008); 

 Mapę glebowo-rolniczą województwa lubelskiego 1:100 000, red. Popiołek (1990); 

 Mapę hydrograficzną Polski 1:50 000, arkusz Lublin (Tumialis 2007) oraz arkusz 

Bełżyce (Zadrożna 2007). 
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Bazę dla szczegółowego opracowania poszczególnych elementów urzeźbienia terenu, 

oraz cech topoklimatycznych, dokonanego dla każdego z badanych obiektów, stanowił 

numeryczny model terenu (NMT, DEM), opracowany na podstawie danych LiDaR o wysokiej 

rozdzielczości 24 pkt/m2, uzyskanych z Urzędu Miasta Lublin. Dla poszczególnych 

charakterystyk zastosowano odpowiednie formuły. Na tej podstawie dla poszczególnych 

badanych obiektów wykonano opracowania, obejmujące szczegółowe mapy tematyczne, 

tabele z danymi liczbowymi oraz diagramy: 

 cech morfometrycznych (deniwelacji terenu, nachyleń i ekspozycji stoków); 

 cech topoklimatycznych (nasłonecznienia oraz przewietrzania w 22 przekrojach 

poprzecznych przy różnych prędkościach wiatru). 

Do wykonania map względnych wartości bezpośredniego promieniowania 

słonecznego (insolacji) wykorzystano szczegółowe dane dotyczące ekspozycji oraz spadku 

terenu (tab. 2). Wielkość dopływu promieniowania określono metodą Stružki (za: Durło 

2005). 

Tab. 2. Względne wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego (w %) wg Strużki 

Nachylenie 

terenu 

(w o) 

Ekspozycja (zakres kątowy – azymut w o) 

S 

(157,5-

202,5) 

SW i SE 

(202,5-247,5 

i 112,5-157,5) 

W i E 

(247,5-292,5 

i 67,5-112,5) 

NW i NE 

(292,5-337,5 

i 22,5-67,5) 

N 

(337,5-

22,5) 

5 108 107 104 101 100 

10 114 113 107 102 99 

15 120 118 110 101 97 

20 125 122 111 100 95 

25 129 125 112 98 91 

30 132 127 112 96 87 

 

Do oceny lokalnych warunków przewietrzania suchych dolin przyjęto założenie, że 

warunki te są zależne od objętości form dolinnych oraz wielkości górnej powierzchni 

ograniczającej (Kaps 1955). Nie uwzględniono pokrycia terenu przez zabudowę i roślinność. 

Przyjęto, że przekrój poprzeczny doliny ma kształt trapezu. Trapezoidalne przekroje 

stanowiły podstawę wyznaczenia następujących parametrów: podstawy górnej trapezu 

(odległość między krawędziami doliny), podstawy dolnej (szerokość dna) oraz wysokości 

(głębokość doliny), potrzebnych do obliczenia pola przekroju. Takie założenie pozwoliło na 

wyznaczenie tzw. morfologicznego wskaźnika przewietrzania – D, określonego wzorem: 

D = d/d + b d/h, 

gdzie: 

D – morfologiczny wskaźnik przewietrzania Kapsa, 

d – odległości między krawędziami każdej doliny (w m), 

b – szerokość dna (w m), 

h – głębokość doliny (w m). 

Dostateczne przewietrzanie doliny następuje przy wskaźniku D>15.  
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Aby obliczyć wielkość wskaźnika D wykonano, na podstawie modeli wysokościowych, 

22 przekroje poprzeczne przez doliny główne i boczne, w tym: 12 w obiekcie Górki 

Czechowskie, 5 w Lipniku oraz 6 w Zimnych Dołach.  

W dalszym etapie uwzględniono możliwość przewietrzania, wynikającą z warunków 

wietrznych, za pomocą wskaźnika przewietrzania efektywnego (De) zaproponowanego przez 

K. Błażejczyka (1975). Efektywne przewietrzanie doliny (De) jest proporcjonalne do wielkości 

przewietrzania D (wg Kapsa) i prędkości wiejącego wiatru: 

De=Dxv  

gdzie:  

De – wskaźnik przewietrzania efektywnego, 

D – wskaźnik przewietrzania Kapsa, 

V – stosunek średniej prędkości wiatru z danego kierunku do minimalnej prędkości 

wywołującej turbulencję, tzn. 1 m/s. 

Biorąc pod uwagę wartość graniczną D=15 oraz prędkości wiatru, powodujące 

określony stopień turbulencji, sklasyfikowano uzyskane wartości wskaźnika De (tab. 3), które 

mogą przyjmować wartości od 0 do około 300. 

 

Tab. 3. Przedziały wartości przewietrzania efektywnego (za: Błażejczyk 1975) 

Wartość wskaźnika De Ocena przewietrzania 

<15,1 Skrajnie słabe 

15,1-30,0 Bardzo słabe 

30,1-60,0 Słabe 

60,1-90,0 Dostateczne 

90,1-120,0 Dość silne 

120,1-150 Silne 

>150 Bardzo silne 

 

Wszystkie wyniki obliczeń wielkości i zróżnicowania elementów abiotycznych, 

zawarte w tabelach, przedstawione na diagramach oraz zobrazowane na mapach, opatrzono 

obszernymi komentarzami. Wyjaśniono w nich różnice między obiektami, jak również 

przyczyny zróżnicowania poszczególnych elementów w obrębie poszczególnych obiektów. 

Podkreślono związki i współzależności między elementami abiotycznymi. Zwłaszcza wzięto 

pod uwagę wpływ cech specyficznego urzeźbienia lessowego podłoża na kształtowanie 

warunków mikro- i topoklimatycznych. 

2.2. Zarys budowy geologicznej i typologii gleb 
W podłożu wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego występuje górnokredowo-

paleoceński kompleks morskich osadów wapienno-krzemionkowych. Na opokach, niekiedy 

marglistych, zalega – liczący zwykle kilkadziesiąt metrów miąższości – pokład paleoceńskiej 

gezy. Przykrywają go osady czwartorzędowe. Ich dolną część stanowi plejstoceńska seria 

glacigenicznych utworów zlodowaceń południowo- oraz środkowopolskich, składająca się 

głównie z glin zwałowych i piasków fluwioglacjalnych. Zwieńczeniem serii czwartorzędowej, 
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jest kilkunastometrowa pokrywa lessów z ostatniego zlodowacenia (Butrym i in. 1980; 

Harasimiuk, Henkiel 1982, Henkiel, Danel 2008). 

 
Ryc. 2. Położenie obiektów badań na tle rozmieszczenia utworów powierzchniowych na terenie Lublina – 

fragment Mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Lublin, A – utwory powierzchniowe 

(Malinowski, Mojski 1978). Oznaczenia na mapie: nH – namuły (holocen), tH – torfy (holocen), fH – 

mułki, piaski i żwiry rzeczne (holocen), ze – eluwia glin zwałowych, d – piaski i gliny deluwialne, zw – 

iły, gliny, piaski zwietrzelinowe, lB – lessy (plejstocen), lpB – lessy piaszczyste i gliniaste (plejstocen), 

fB – mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne (plejstocen), dB – piaski i gliny deluwialne (plejstocen), Pg1 – 

gezy, opoki i piaskowce glaukonitowe (paleogen), fPe - Iły, mułki i piaski rzeczne (plejstocen), fgP – 

piaski żwiry wodnolodowcowe (plejstocen), woKm2 – wapienie i opoki (kreda górna) 

Less jest utworem zdecydowanie przeważającym na powierzchni Płaskowyżu 

Nałęczowskiego. Jedynie w dnach dolin rzecznych zalegają holoceńskie mułki i piaski rzeczne, 

natomiast w dnach większych, suchych dolin mułkowate deluwia, jako produkty erozji gleb 
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użytkowanych rolniczo (Maruszczak 1961). Pokrywa lessowa zajmuje także, niemal w całości, 

wydzielone obszary badawcze. Jedynie w dnie doliny Konopniczanki zalegają mułki i piaski 

rzeczne, na krótkim odcinku zatorfione, zaś w dnach suchych dolin Górek Czechowskich 

i Lipnika, na stosunkowo cienkiej w tych miejscach pokrywie lessowej, występują 

wspomniane produkty erozji gleb nalessowych, czyli deluwia (ryc. 2). 

Akumulacja pokrywy lessowej zakończyła się 15-13 tys. lat temu. w holocenie pod 

lasem grądowym wykształciły się gleby płowe o profilu: A-Et-Bt1-Bt2-BC-C-Ck (Turski, 

Słowińska-Jurkiewicz 1994), określane jako pseudobielicowe lub brunatne wyługowane 

i zaliczane do gleb brunatnoziemnych (ryc. 3).  

 

 
Ryc. 3. Mapa glebowo-rolnicza Lublina – fragment Mapy glebowo-rolniczej województwa 

lubelskiego, 1:100 000, red. Popiołek (1990) IUNG w Puławach  
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I. KOMPLEKSY ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB 

1. Kompleksy gleb ornych: 1-kompleks pszenny bardzo dobry, 2-kompleks pszenny dobry, 3-

kompleks pszenny wadliwy, 4-kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), 6-kompleks żytni 

słaby. 

2. Kompleksy trwałych użytków zielonych: 2z-użytki zielone średnie. 

II. INNE ELEMENTY TREŚCI 

Ls-lasy, Tz-tereny zabudowane (o zabudowie zwartej) i tereny osiedlowe, W-wody. 

III. TYPY i PODTYPY GLEB 

/bez znaku/-Gleby o niewykształconym profilu, A-Gleby bielicowe i pseudobielicowe, B-Gleby 

brunatne właściwe, Bw-Gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, AB-Gleby 

bielicowo-brunatne, D-Czarne ziemie właściwe, E-Gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe, 

F-Mady, M-Gleby mułowcowe, R-Rędziny o słabo wykształconym profilu, Tn-Gleby torfowo 

(torfy niskie). 

IV. RODZAJE i GATUNKI GLEB 

p-piaski, pl-piaski luźne, ps-piaski słabogliniaste, pgmp-piaski gliniaste mocne pylaste, g-gliny, 

płz-pyły zwykłe, ls-lessy i utwory lessowate, s-rędziny średnie, w-skała wapienna. 

 

Zaliczenie gleb płowych do rzędu brunatnoziemnych wynikło z podobieństwa budowy 

profilu częściowo zerodowanej gleby płowej do profilu gleby brunatnej, mimo różnych cech 

fizykochemicznych, związanych z odmienną genezą (Maruszczak, Uziak 1978). w najnowszej 

systematyce gleb Polski wyróżniono rząd gleb płowoziemnych, jako jednostkę najwyższej 

rangi systematycznej (Marcinek, Komisarek 2011). w badanych obiektach, z wyjątkiem dna 

doliny Konopniczanki, prawdopodobnie występują niemal wyłącznie gleby genetycznie 

płowoziemne o budowie współczesnego profilu, zależnej przede wszystkim od kierunku oraz 

intensywności procesów erozyjno-akumulacyjnych (vide Żuraw i in. 2014). 

2.3. Uwarunkowania klimatyczne 
Klimat Lublina można określić jako typ klimatu umiarkowanego, przejściowego 

między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. w porównaniu z innymi obszarami Polski 

Lubelszczyzna cechuje się największym (obok Podlasia) kontynentalizmem termicznym 

klimatu, związanym ze względnie wysokimi temperaturami lata oraz dużym 

kontynentalizmem opadowym. Przejawem tego są: stosunkowo wczesne daty występowania 

przymrozków, długa wiosna, duża częstość pogody mroźnej oraz duża różnica między 

opadami lata i zimy, duża liczba dni pogodnych, zwłaszcza latem. Wg Koźmińskiego 

i Michalskiej (2005) środkową i wschodnią Lubelszczyzną cechują największe wartości 

usłonecznienia rzeczywistego w Polsce (powyżej 1600 godzin ze Słońcem) i najmniejsze ich 

zmienności (ryc. 4). 
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Ryc. 4. Regiony usłonecznienia w Polsce (za: Koźmiński, Michalska, 2005) 

Ryc. 5. Regiony klimatyczne Lubelszczyzny wg Kaszewskiego (2008) 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną B.M. Kaszewskiego (2008) Lublin leży w Regionie 

IV – zachodniej części Wyżyny Lubelskiej (ryc. 5). Średnia roczna temperatura powietrza 

wynosi tu 7,4-7,6°C (ryc. 6), okres wegetacyjny trwa 212-216 dni, zaś suma roczna opadu 

atmosferycznego jest stosunkowo zróżnicowana: od poniżej 550 mm w okolicy Lublina do ok. 

600 mm na południu regionu (ryc. 7). 

 
Ryc. 6. Średnia temperatura powietrza na Lubelszczyźnie (1951-2000) wg Kaszewskiego (2008) 

Ryc. 7. Sumy roczne opadu atmosferycznego na Lubelszczyźnie (1951-2000) wg Kaszewskiego 

(2008) 
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Najczęściej nad Lublinem występuje cyrkulacja z sektora zachodniego (kierunki SW, 

W, NW), którego udział wynosi ponad 39%. Przejawem tego jest przewaga wiatru z sektora 

zachodniego (SW, W, NW), którego łączny udział wynosi ponad 46%. Najmniejszą częstość 

występowania wykazuje wiatr z sektora północno-wschodniego (N, NE, E) – 24%. Udział cisz 

atmosferycznych (C) wynosi ok. 7%. Średnia roczna prędkość wiatru w Lublinie nie jest duża 

i wynosi 2,5 m/s. Istotną cechą warunków anemometrycznych jest stosunkowo rzadkie 

występowanie wiatrów bardzo silnych. w przebiegu rocznym największą prędkość notuje się 

w okresie chłodnym (XI-IV) z maksimum w styczniu. w okresie ciepłym (V-X) najmniejsza 

prędkość występuje w lipcu i sierpniu. 

Średnia temperatura powietrza w Lublinie w latach 1981-2015 wyniosła 8,8°C. 

w przebiegu wieloletnim temperatury powietrza widoczny jest trend wzrostowy, który 

wynosi ok. 0,5°C na 10 lat. w przebiegu rocznym najchłodniejszym miesiącem najczęściej był 

styczeń, ze średnią temperaturą wynoszącą -1,9°C, zaś najcieplejszym – przeważnie lipiec 

z temperaturą 19,7°C. w przypadku absolutnych rocznych maksimów termicznych zakres ich 

zmienności wynosił od -29,2°C do 35,8°C.  

W Lublinie w latach 1981-2015 średnia roczna suma opadów wyniosła 528,3 mm. 

Najmniejsza suma roczna (304,1 mm) wystąpiła w roku 1982, a największa (800,9 mm) 

w roku 2001. Przebieg wieloletni opadów charakteryzuje się niewielkim trendem rosnącym 

tj. ok 3,0 mm na rok. Średni roczny przebieg opadów atmosferycznych charakteryzuje 

minimum w lutym (25,5 mm) i maksimum w lipcu (78,9 mm). Od maja do września średnie 

miesięczne sumy opadu przekraczały 50 mm. w tym okresie spada ok. 60% rocznej sumy 

opadu. 

Średnia liczba dni z opadem ≥1,0 mm wyniosła 95. Najmniejsza była w październiku – 

6,3 dnia, a największa w lipcu – 9,5 dnia. Średnia liczba dni z opadem ≥10,0 mm tj. dni 

z opadem umiarkowanym wyniosła 12. Najwięcej dni z opadem ≥10,0 mm wystąpiło w lipcu, 

średnio 2,4 dnia, najmniej w styczniu i lutym, kiedy opad o takiej wysokości występuje 

średnio co 10 lat. Średnia liczba dni z opadem ≥30 mm, tj. dni z opadem silnym, wyniosła 1,1. 

w przebiegu rocznym dni z opadem ≥30 mm wystąpiły w okresie od kwietnia do listopada, 

z maksimum w lipcu (średnio 0,4 dnia). Najwyższy opad dobowy wystąpił we wrześniu – 61,6 

mm. Maksymalne opady dobowe ≥50,0 mm wystąpiły także w czerwcu i lipcu, a ≥40,0 mm 

także w maju i sierpniu. 

W Lublinie potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej, czyli okres między 

skrajnymi datami pojawienia się jej i zaniku, to 190 dni. Najdłuższy taki okres wystąpił 

w sezonie 2002/2003 i wynosił 180 dni. Pokrywa śnieżna występuje w 7 miesiącach roku, od 

października do kwietnia. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w Lublinie wyniosła 64 

i zmieniała się od 16 w sezonie 2014/2015 do 134 w sezonie 1995/1996. w analizowanym 

okresie wystąpił spadkowy trend liczby dni z pokrywą śnieżną.  

W Lublinie, tak jak we wszystkich aglomeracjach występuje zjawisko Miejskiej Wyspy 

Ciepła (MWC). Przyczyną jest zwiększone pochłanianie energii słonecznej przez sztuczne 

powierzchnie, zmniejszone straty ciepła wynikające z małego udziału powierzchni pokrytych 

roślinnością oraz antropogeniczne źródła ciepła na terenach zabudowanych 
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i przemysłowych. Najczęściej przyjmowaną miarą MWC jest różnica pomiędzy najniższą 

dobową temperaturą powietrza w mieście i na terenie pozamiejskim. Jak wykazały badania 

między centrum miasta (Plac Litewski) i obszarem niezurbanizowanym (Radawiec) różnica ta 

wynosi średnio 1,2-1,3°C, z maksimum w lipcu 1,9°C.  

2.4. Ukształtowanie powierzchni i stosunki wysokościowe 
Północno-zachodnia część Lublina położona jest na Płaskowyżu Nałęczowskim, 

którego ukształtowanie powierzchni jest typowe dla pokryw lessowych. Falistą powierzchnię 

płaskowyżu lessowego urozmaicają różnorodne formy dolinne, zwykle tworzące rozgałęzione 

systemy. Skutkuje to znacznym rozczłonkowaniem stoków o wypukło-wklęsłym kształcie. 

Lublin jest jedynym dużym miastem w Polsce o takim typie rzeźby terenu. 

Typ rzeźby lessowej, jakkolwiek charakteryzuje się wymienionymi wyżej cechami 

wspólnymi, nie jest całkiem jednorodny. Różnicują go deniwelacje, nachylenia stoków 

i stopień rozcięcia suchymi, młodymi formami dolinnymi. Według Maruszczaka (1961; 1973) 

głównym czynnikiem różnicującym są wysokości względne – deniwelacje między dnami dolin 

a powierzchnią wierzchowinową: małe (do 30 m), średnie 30-60 m) i duże (50-120 m). Na tej 

podstawie autor ten wydzielił trzy zespoły rzeźby lessowej, zaliczone przez Rodzika i in. 

(2008) odpowiednio do podtypu: denudacyjnego, erozyjno-denudacyjnego oraz erozyjnego. 

Podtyp denudacyjny, o małych deniwelacjach, małej gęstości sieci dolinnej, z licznymi 

zagłębieniami bezodpływowymi, występuje w środkowej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. 

w części zachodniej przeważa podtyp erozyjny o dużych deniwelacjach, z siecią suchych 

dolin, dodatkowo rozciętej gęstą siecią wąwozów. w części wschodniej Płaskowyżu, 

przeważa podtyp pośredni, erozyjno-denudacyjny, adekwatny do średnich deniwelacji 

między dnami dolin rzecznych, a powierzchnią wierzchowinową. w Lublinie leżą one na 

wysokości odpowiednio: 170-180 m n.p.m. oraz (z wyjątkiem pasa wzdłuż doliny Bystrzycy) 

200-230 m n.p.m. (ryc. 1). Obszar ten wyróżnia się dużą gęstością suchych dolin (ok. 2,5 

km/km2), powstałych po akumulacji lessu, u schyłku ostatniego glacjału w okresie 13-10 tys. 

lat temu, w warunkach wahnięć klimatu. w holocenie ich zbocza utrwalił las grądowy 

i dopiero jego wykarczowanie i rolnicze użytkowanie terenu doprowadziło do powstania 

nielicznych wąwozów, głównie o genezie drogowej (Maruszczak 1961; 1973; Rodzoś i in. 

2006). 

Ukształtowanie powierzchni badanych obiektów jest charakterystyczne dla podtypu 

erozyjno-denudacyjnego. Obejmują one jednak formy dolinne różnej rangi, różne jest także 

położenie wysokościowe poszczególnych obiektów. Najwyżej położone są Zimne Doły – 

cechują je najwyższe wskaźniki stosunków wysokościowych (tab. 4). Także skrajna 

deniwelacja, znacznie przekraczająca 50 m, jest w Zimnych Dołach największa, jednakże 

punkty o skrajnych wysokościach dzieli kilkukilometrowa odległość, podobnie jak w Górkach 

Czechowskich. Najniżej położony jest natomiast Lipnik, w którym skrajna deniwelacja nie 

przekracza 30 m, więc stosunki wysokościowe wykluczają tu rozwój wąwozów. 
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Tab. 4. Położenie wysokościowe obiektów badań 

Wskaźnik 
Obiekty badawcze 

Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły 

Wysokość maksymalna [m n.p.m.] 226,2 191,4 235,8 

Wysokość minimalna [m n.p.m.] 176,2 163,8 179,5 

Wysokość średnia [m n.p.m.] 204,3 182,2 207,0 

Skrajna deniwelacja [m] 50,0 27,6 56,3 

 

 

 
Ryc. 8. Wysokościowy model terenu Górek Czechowskich na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m2) 

 

Obiekt Górki Czechowskie obejmuje przeważającą część różnokierunkowego, 

rozległego systemu suchych dolin erozyjno-denudacyjnych, składającego się z dwóch 

głównych dolin, łączących się w uchodzącą do doliny Czechówki dolinę walną 

o asymetrycznych zboczach i rozległym (250-300 m), płaskim dnie ze strzelnicą w odcinku 

wylotowym. Powierzchnia opracowania rozciąga się wzdłuż prawej doliny i doliny walnej. Do 
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tego ciągu dolinnego z każdej strony uchodzi po kilka dolinek nieckowatych. Zbocza tego 

systemu urozmaicone są, zwłaszcza w górnym odcinku, płytkimi i krótkimi (100-200 m) 

nieckami ablacyjnymi. Poza tym, dna dwóch dolinek, urozmaicających stosunkowo strome 

lewe zbocze doliny walnej, rozcinają wąwozy. Jeden z nich, o długości ok. 0,5 km tworzy 

system z kilkoma odgałęzieniami bocznymi do 100 m. Teren badań obejmuje także kilka, 

podobnie krótkich rozcięć skarpy doliny Czechówki (ryc. 8). Wszystkie stoki, poza zboczami 

wąwozów, mają przeważnie profil wypukło-wklęsły. 

 

 
Ryc. 9. Wysokościowy model terenu Lipnika na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m2) 

 

Z kolei Lipnik jest niedużą, stosunkowo głęboką i wąską, doliną erozyjno-denudacyjną, 

z dwoma ramionami łączącymi się w dolinę walną, uchodzącą do doliny Bystrzycy. Zbocza 

dolin urozmaicone są przez liczne, stosunkowo krótkie, głębokie i szerokie formy nieckowate 

oraz owalne garby między nimi. w układzie dolinnym wyróżniają się dwa kierunki: 

prostopadły do doliny Bystrzycy NW-SE oraz równoległy do niej SW-NE (ryc. 9). Ten 

naturalny system dolinny zaburzają nieco wysokie miedze (skarpy uprawowe) ograniczające 

terasy rolne na zboczach dolin.  
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Zupełnie inny charakter ma obiekt Zimne Doły, zajmujący dolny odcinek systemu 

doliny Konopniczanki, uchodzącej do doliny Czechówki. Jest on najmniej zwarty, gdyż 

obejmuje dno doliny walnej i jej prawe zbocze oraz dolny odcinek zbocza lewego. Zbocza 

doliny Konopniczanki oraz przyległą wierzchowinę, rozcina kilka suchych, stosunkowo 

głębokich i wąskich dolinek o kilkusetmetrowej długości. w przebiegu doliny walnej dominuje 

kierunek SW-NE, jednak dwa półkilometrowe odcinki przebiegają kierunek S-N, podobnie, 

jak dłuższe (>0,5 km) doliny boczne (ryc. 10). Krótsze dolinki boczne są zwykle prostopadłe 

do doliny walnej. Niektóre z dolin bocznych rozcięte są wąwozami, wśród nich znajduje się 

najdłuższy (800 m) w Lublinie wąwóz Lipniak (Rodzik 2014, Żuraw i in. 2014). 

 

 
Ryc. 10. Wysokościowy model terenu Zimnych Dołów na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m2) 

 

2.5. Cechy hydrograficzne 
Omawiany teren zalicza się do subregionu hydrograficznego II D i charakteryzuje się 

cechami typowymi dla całego regionu II (Michalczyk, Wilgat 1998). Spękane podłoże skalne 

oraz przepuszczalne utwory powierzchniowe sprawiają, że sieć rzeczna jest rzadka, a wody 

gruntowe zalegają głęboko. w lessach nie ma poziomów wodonośnych, zaś pierwszy poziom 

wód gruntowych, zwykle zawieszony, występuje w utworach podlessowych. Główny poziom 
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wodonośny znajduje się w zalegającym w podłożu górnokredowo-paleoceńskim kompleksie 

skał krzemionkowo-węglanowych i nawiązuje do den dolin rzecznych. Są to wody podziemne 

typu szczelinowego lub szczelinowo-warstwowego. Pod względem hydrochemicznym są to 

wody dwujonowe (HCO3-Ca), przy czym wody podlessowe uważa się za trzyjonowe (HCO3-

Ca-Mg). w omawianych obiektach nie ma naturalnych wypływów tych wód w postaci źródeł, 

nie występują niemal żadne stałe wody powierzchniowe. 

 

 
Ryc. 11. Mapa hydrograficzna Górek Czechowskich – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz 

Lublin (Tumialis 2007)  
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Najbardziej „suchym” obiektem są Górki Czechowskie. Układ suchych dolin zapewnia 

dobrą organizację spływu powierzchniowego wód roztopowych oraz opadowych podczas 

deszczów ulewnych. Brak jest na tym terenie nawet okresowych zbiorników wodnych. 

Obszar ten charakteryzuje się średnią przepuszczalnością podłoża, tyko niewielkie fragmenty 

na obrzeżach mają przepuszczalność słabą lub zróżnicowaną, związaną przede wszystkim  

z zabudową. Głębokość do wody wynosi od kilku metrów w dolnym odcinku doliny walnej, 

do >20 m na wierzchowinie w strefie wododziałowej (ryc. 11).  

Nieco lepsze warunki zachowania wody na powierzchni ma obiekt Lipnik. Wprawdzie, 

podobnie jak w Górkach Czechowskich, przeważa średnia przepuszczalność podłoża, jednak 

na obrzeżach obiektu, w wierzchowinowej strefie wododziałowej znaczny obszar zajmują 

utwory o przepuszczalności określonej jako słaba. Poza tym, mniejszy spadek dna doliny 

sprawia, że łatwo może dojść do zablokowania linii spływu powierzchniowego. Możliwe jest 

lokalne przegrodzenie dna doliny przez stożki deluwialne, akumulowane u wylotów niecek 

zboczowych. Prawdopodobnie taka jest geneza trójdzielnego zagłębienia, wypełnionego 

okresowo wodą, położonego w dnie lewego ramienia doliny powyżej wylotów największych 

niecek zboczowych. Niewykluczone, że w latach wilgotnych obecność wody związana jest 

z podniesieniem poziomu wód gruntowych, gdyż zalegają tu one stosunkowo płytko (ryc. 

12). w suchym generalnie roku 2018 latem i jesienią w zagłębieniu tym nie stagnowała woda. 

 



23 | S t r o n a  

 

 
Ryc. 12. Mapa hydrograficzna Lipnika – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz Lublin 

(Tumialis 2007) – objaśnienia pod ryc. 11 

 

Obiekt Zimne Doły jest ze wszystkich najbardziej zróżnicowany, także pod względem 

hydrograficznym. Zróżnicowane są głębokości do wód gruntowych, zwłaszcza na prawym 

zboczu głównej doliny, gdzie między ulicami Wojciechowska i Nałęczowską głębokość do 

wody na odcinku 200 m wzrasta od <2 m do >20 m. Przepuszczalność podłoża jest 

w Zimnych Dołach przeważnie średnia, także w dnie głównej doliny. Tylko miejscami, na 

wierzchowinie w części południowej obszaru jest słaba, zaś na obrzeżach, w strefie miejskiej 

zabudowy, przepuszczalność jest zróżnicowana (ryc. 13). 
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Ryc. 13. Mapa hydrograficzna Zimnych Dołów – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz 

Bełżyce (Zadrożna 2007) – objaśnienia pod ryc. 11 

 

Dolina Konopniczanki jest doliną rzeczną, jednakże koryto strumienia, które zostało 

przekształcone w rów melioracyjny, jest przeważnie suche. Oprócz obfitych spływów 

powierzchniowych, roztopowych lub deszczowych, może prowadzić stale wodę podczas 

wyjątkowo mokrych lat. Zwykle niewielki strumień, zasilany przez kilka źródełek 

w Kozubszczyźnie i Konopnicy, dopływa do granicy Lublina, gdzie zasila sztuczne sadzawki 

pod lewym zboczem doliny poza terenem opracowania. Poniżej, aż do ul. Lipniak, dno doliny 

jest zwykle podmokłe, z kilkoma rozlewiskami z otwartym lustrem wody. Jest to efekt 

zablokowania odpływu przez stożki proluwialne, zwłaszcza przez rozległy stożek u wylotu 

prawostronnego wąwozu Lipniak.  Latem i jesienią 2018 r. w rozlewiskach nie stwierdzono 

otwartego lustra wody. 

2.6. Deniwelacje terenu 
Dla wszystkich badanych obiektów obliczono deniwelacje (różnice wysokości) 

w polach 1-hektarowych, w kwadratach 100 x 100 m. Przedział deniwelacji najniższych, 0-5 

m, największy udział ma w Lipniku, gdzie zajmuje on 1/3 powierzchni tego obiektu (ryc. 14). 

Jest to odzwierciedleniem dużego udziału powierzchni wierzchowinowych w tym obiekcie. 
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Duży jest w nim także udział deniwelacji w przedziałach 5-10 m oraz 10-15 m, co wpływa na 

stosunkowo niską wartość średnią 8,3 m. 

 

 
Ryc. 14. Deniwelacje terenu dla 1-hektarowych pól w badanych obiektach 

 

Tab. 5. Udział klas deniwelacji obliczonych dla 1-hektarowych pól w badanych obiektach 

Deniwelacje [m] 
Udział w powierzchni obiektów [%] 

Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły 

0-5 27,2 33,7 13,6 

5-10 55,6 29,1 33,6 

10-15 12,2 26,7 30,7 

15-20 5,0 8,1 18,0 

20-25 0,0 2,3 3,8 

25-30 0,0 0,0 0,3 

Średnia deniwelacja 7,4 m 8,3 m 10,8 m 

 

Najniższą średnią deniwelacją (7,4 m) cechują się jednak Górki Czechowskie, na co 

wpływ ma zdecydowana przewaga klasy 5-10 m. Jest to wynikiem obecności w obrębie 

powierzchni wierzchowinowych licznych, rozległych niecek denudacyjnych i stosunkowo 

płytkich dolinek nieckowatych. Zdecydowanie najwyższą średnią deniwelacją (10,8 m) 

cechują się natomiast Zimne Doły, co jest skutkiem najmniejszego udziału deniwelacji 
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najniższych i największego – najwyższych (tab. 5). Wynika to z usytuowania obiektu wzdłuż 

stosunkowo głębokiej doliny Konopniczanki o stromych zboczach.  

W obiekcie Górki Czechowskie, największe deniwelacje, 15-20 m, występują wzdłuż 

lewego zbocza doliny walnej, podkreślając jej asymetrię. Podobne wartościami deniwelacji 

charakteryzuje się dolinka boczna, rozcięta małym wąwozem oraz skarpa doliny Czechówki 

(ryc. 15). Zastanawiają mniejsze deniwelacje w obrębie dolinki rozciętej stosunkowo dużym, 

rozgałęzionym wąwozem, świadczące o niezbyt dużej głębokości wąwozu.  

 

 
 

Ryc. 15. Deniwelacje terenu w obiekcie Górki Czechowskie w kwadratach 1-hektarowych pól 

 

W najniżej położonym obiekcie Lipnik największe deniwelacje, 20-25 m, występują po 

lewej stronie wylotu doliny walnej do doliny Bystrzycy, w obrębie sterasowanego zbocza tej 

doliny rzecznej. Także stosunkowo wysokie wartości, 15-20 m, osiąga ten element w dolnych 

odcinkach dolin: lewego, głównego ramienia oraz doliny walnej. Na pozostałych odcinkach 

dolin przeważają deniwelacje 10-15 m. Zwarta powierzchnia deniwelacji 5-10 m 

charakterystyczna jest natomiast dla rozległych niecek denudacyjnych – stosunkowo płytkich 
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i rozległych form, którymi rozpoczynają się górne odcinki obydwóch ramion głównych form 

dolinnych (ryc. 16). 

 

 
Ryc. 16. Deniwelacje terenu w obiekcie Lipnik w kwadratach 1-hektarowych pól 

 

W obiekcie Zimne Doły największe deniwelacje, 20-25 m, a nawet >25 m, towarzyszą 

prawemu zboczu doliny Konopniczanki. Podobne wysokości względne charakterystyczne są 

dla dolnych odcinków dolinek bocznych, zwłaszcza tych rozciętych wąwozami (ryc. 17). 

Mimo znacznego rozczłonkowania powierzchni tego obiektu wyróżnia się stosunkowo 

zwarte pole o deniwelacjach 5-10 m w obszarze położonym po lewej stronie doliny walnej. 

M.in. jest to przyczyną, że ten przedział wysokości względnych zajmuje aż 1/3 powierzchni 

tego mocno zróżnicowanego obiektu. Wyjątkowo mały natomiast, w porównaniu z innymi 

obiektami, bo tylko niespełna 14-procentowy (tab. 5, ryc. 14), jest udział deniwelacji 0-5 m, 

gdyż obiekt Zimne Doły nie obejmuje większych powierzchni wierzchowinowych. 
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Ryc. 17. Deniwelacje terenu w obiekcie Zimne Doły w kwadratach 1-hektarowych pól 

2.7. Nachylenia terenu 
Największy udział w powierzchni badanych obiektów ma klasa nachyleń 2-5°, mimo 

że obejmuje tylko przedział 3-stopniowy (ryc. 18). Jest ona związana z nachyleniem skłonów 

wierzchowiny lessowej oraz zboczy rozległych niecek denudacyjnych. Powszechna obecność 

tych form w Górkach Czechowskich sprawia, że omawiana klasa nachyleń znacznie 

przekracza 40% udziału w jego powierzchni. Duży udział ma ta klasa nachyleń także 

w powierzchni obiektu Lipnik, zaś najmniejszy udział, nieco przekraczający 30%, wykazuje ta 

klasa nachyleń w obiekcie Zimne Doły. Stosunkowo wyrównany (ok. 20%) we wszystkich 

obiektach jest udział klasy o najmniejszych nachyleniach 0-2°. Świadczy to przede wszystkim 

o braku rozległych, zupełnie płaskich powierzchni wierzchowinowych. Na taki udział wpływa 

także wąski, zaledwie dwustopniowy przedział nachyleń oraz duża, 1x1 m dokładność 

zobrazowania przestrzennego, odzwierciedlająca nawet niskie miedze i bruzdy. Przyjęcie 

większej jednostki spowodowałoby jednak zatarcie obrazu teras rolnych. Bardzo wyrównany 

i stosunkowo duży (ok. 30%) jest udział klasy nachyleń 5-10°, odpowiadającej nachyleniom 

zboczy suchych dolin erozyjno-denudacyjnych. 
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Ryc. 18. Udział klas nachyleń w powierzchni badanych obiektów 

 

Najbardziej „płaskim” obiektem, wyróżniającym się zdecydowanie najmniejszym 

średnim nachyleniem terenu, wynoszącym 5,5°, są Górki Czechowskie, co jest konsekwencją 

największego udziału nachyleń najmniejszych i najmniejszego – największych. Odwrotna 

sytuacja występuje w Zimnych Dołach, które cechują się największym średnim nachyleniem, 

wynoszącym 7,2° (tab. 6). Ta cecha urzeźbienia koresponduje tu bardzo wyraźnie 

z wielkością deniwelacji (ryc. 14).  

 

Tab. 6. Udział klas nachyleń terenu w badanych obiektach 

Nachylenie [°] 
Udział w powierzchni obiektu [%] 

Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły 

0-2 20,5 18,7 18,9 

2-5 43,0 36,5 32,2 

5-10 25,1 25,2 25,8 

10-15 5,7 10,2 12,1 

15-20 2,2 4,6 5,3 

>20 3,5 4,8 5,8 

Średnie nachylenie 5,5° 6,5° 7,2° 
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Ryc. 19. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Górki Czechowskie 

 

Z kolei w Górkach Czechowskich nie wszędzie największym deniwelacjom towarzyszą 

największe nachylenia. Istotna rozbieżność występuje zwłaszcza w obrębie systemu 

wąwozowego, rozcinającego jedną z lewostronnych dolinek uchodzących do doliny walnej 

(por. ryc. 15), gdzie zbocza stosunkowo płytkiego wąwozu mają nachylenia >20° (ryc. 19). 

Podobna sytuacja ma miejsce w obrębie wałów strzelnicy. Poza tym największe nachylenia 

towarzyszą zboczom (zwłaszcza lewemu) doliny walnej, skarpie doliny Czechówki oraz 

występują na zboczach niedużych wąwozów rozcinających te formy. Niewielki jest natomiast 

udział nachyleń 15-20° (ryc. 14, tab. 6). 

W Lipniku do stosunkowo dużego udziału nachyleń >20° przyczynia się występowanie 

licznych skarp rolnych, czyli wysokich miedz. Ta klasa nachyleń, wraz z klasą 15-20°, 

występuje na stromych odcinkach zboczy dolin. Na niektórych odcinkach występuje z nią 

przemiennie klasa 10-15°. Zbocza niecek denudacyjnych mają tu wyjątkowo duże, jak na tę 

formę rzeźby, nachylenia 5-10° (ryc. 20). 
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Ryc. 20. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Lipnik 

 

W Zimnych Dołach największymi nachyleniami, >20°, wyróżniają się zbocza 

wąwozów. Ta klasa nachyleń występuje także na zboczach doliny Konopniczanki, zwłaszcza 

na zboczu prawym (ryc. 21). Zbocza tej doliny są także, podobnie jak w Lipniku, 

zróżnicowane pod względem nachyleń, gdyż stosunkowo duże powierzchnie zajmują na nich 

także przedziały: 15-20° oraz 10-15°.   
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Ryc. 21. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Zimne Doły 

2.8. Ekspozycja stoków 
Jest istotny element urzeźbienia terenu dla określenia wielkości insolacji. Większy jest 

kąt padania promieni słonecznych na stoki o ekspozycji z sektora południowego, niż na stoki 

przeciwlegle. Dlatego stoki o wystawie S i sąsiednie otrzymują najwięcej energii i uważane są 

za ciepłe, natomiast stoki o wystawie N lub zbliżone za zimne. Na mapach, obrazujących 

ekspozycję stoków, zastosowano więc „energetyczną” skalę barw (ryc. 22, 24 i 25). 
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Ryc. 22. Rozkład ekspozycji stoków Górek Czechowskich 

W Górkach Czechowskich przeważają stoki o ekspozycji ciepłej: S i SW, najmniejszy 

jest udział stoków o ekspozycji N i NW, a więc zimnych (tab. 7). Przeciwstawna sytuacja 

panuje w Zimnych Dołach, gdyż największą powierzchnię zajmują tam stoki zimne: N i NW, 

zaś najmniejszą – stoki ciepłe: SW, S i SE. z kolei w Lipniku udział stoków zimnych i ciepłych 

jest stosunkowo zrównoważony. 

 

Tab. 7. Udział stoków określonej ekspozycji w powierzchni badanych obiektów 

Ekspozycja 
Udział w powierzchni obiektu [%] 

Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły 

N 10,0 15,8 20,0 

NE 13,0 14,0 13,4 

E 13,8 10,2 10,5 

SE 11,7 13,2 9,1 

S 14,5 13,6 8,7 

SW 14,6 14,7 7,6 

W 12,8 8,4 11,6 

NW 9,5 9,9 19,1 
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Ryc. 23. Orientacja stoków w obrębie badanych obiektów 

 

Rozkład orientacji stoków w obrębie poszczególnych, analizowanych obiektów 

zależny jest od przebiegu głównych dolin, gdyż rozciąga się w kierunku do nich niemal 

dokładnie prostopadłym. w przypadku Górek Czechowskich przeważający kierunek głównych 

ciągu dolin ma przebieg NNW-SSE, zaś orientacja stoków przebiega w kierunku zbliżonym do 

SW-NE. w Lipniku przeważa kierunek głównych dolin WNW-ESE, zaś orientacja stoków 

przebiega w kierunku SSW-NNE. z kolei w Zimnych Dołach walna dolina Konopniczanki ma na 

przeważającym odcinku kierunek WSW-ENE, zaś orientacja stoków przebiega w kierunku 

NNW-SSE (ryc. 23). 
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Ryc. 24. Rozkład ekspozycji stoków Lipnika 
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Ryc. 25. Rozkład ekspozycji stoków Zimnych Dołów 

2.9. Insolacja 
Na podstawie danych z tab. 2 wyznaczono powierzchnie o odpowiednich klasach 

względnych wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego (ryc. 26-28). 

Stwierdzono, że większość udziału promieniowania w trzech analizowanych obiektach 

przypada na trzy klasy od 100 do 115% (tab. 8, ryc. 29). Największy, bo blisko 92% udział tych 

klas jest na terenie Górek Czechowskich, najmniejszy zaś (ok. 82%) na terenie Lipnika. 

.  
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Ryc. 26. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Górki Czechowskie 

 

Spośród wyróżnionych 10 klas największy udział względnych wartości bezpośredniego 

promieniowania słonecznego przypada na klasę 100-105%. Największy, bo blisko 52-

procentowy udział tych wartości jest na terenie obejmującym Zimne Doły, najmniejszy zaś 

(ok. 43%) na terenie Lipnika. Zimne Doły cechują się blisko 12% udziałem terenów 

o wartościach promieniowania słonecznego poniżej 100%. z kolei Lipnik ma największy udział 

terenów o wartościach promieniowania powyżej 115%. 
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Ryc. 27. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Lipnik 

 

Tab. 8. Udział powierzchni w wybranych obiektach (w %) w przedziałach wartości bezpośredniego 

promieniowania słonecznego 

Przedziały 

(w %) 

Górki 

Czechowskie Lipnik Zimne Doły 

<90 0,24 0,15 0,48 

90-95 0,14 0,26 0,37 

95-100 3,79 8,06 11,07 

100-105 44,25 42,72 51,59 

105-110 33,43 26,31 19,23 

110-115 14,23 13,06 11,93 

115-120 1,21 3,06 1,76 

120-125 1,17 2,98 1,64 

125-130 1,22 3,12 1,50 

>130 0,34 0,28 0,44 

Suma w% 100.00 100.00 100.00 
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Ryc. 28. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Zimne Doły 

 

 
Ryc. 29. Udział powierzchni (w %) w przedziałach promieniowania w badanych obiektach 
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2.10. Warunki przewietrzania 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na przewietrzanie miasta i poszczególnych 

dzielnic są z jednej strony uwarunkowania wynikające z prędkości i kierunku wiatru, z drugiej 

zaś ze struktury przestrzennej zabudowy. Jak wcześniej wspomniano w Lublinie przeważa 

wiatr z sektora południowo-zachodniego (S, SW W), a kierunek dolin głównych rzek 

(Bystrzycy o kierunku SW-NE, Czechówki o kierunku W-E i Czerniejówki o kierunku S-N 

sprzyja generalnie dobremu przewietrzaniu miasta. o przewietrzaniu poszczególnych dzielnic 

Lublina decyduje struktura zabudowy miasta, która w sposób znaczący modyfikuje 

strumienie napływających mas powietrza ale także, szczególnie zachodniej części miasta 

ukształtowanie powierzchni, w tym przede wszystkim liczne suche doliny (Kaszewski i in., 

2014). Suche doliny stanowią swego rodzaju tunele aerodynamiczne, co powoduje, że 

rozkład kierunków wiatru wiejącego nad danym terenem ulega takiej modyfikacji, że 

przeważają w nim kierunki zgodne z kierunkiem przebiegu doliny. Jednocześnie prędkość 

wiatru zmniejsza się wraz z głębokością doliny. 

 

 
Ryc. 30. Wybrane przekroje przez „wąwozy” w Górkach Czechowskich 

 

W dolinach Górek Czechowskich w trzech profilach na 12 (ryc. 30) stwierdzono 

niedostateczne przewietrzanie (D), wynikające z cech morfometrycznych (tab. 9). Dotyczy to 

w dwóch przypadkach górnych części systemu dolinnego (profile: 6 i 11), ale także części 

środkowej (profil 8). w większości analizowanych profili już wiatr o prędkości 3 m/s pozwala 

na dostateczne warunki przewietrzania (De). Jak wykazały badania terenowe, w przypadku 



41 | S t r o n a  

 

profilu 7 u wylotu doliny walnej, ze względu na duży stopień ingerencji człowieka w tym 

terenie (dwupoziomowy węzeł komunikacyjny), uzyskany obraz przewietrzania doliny w tym 

miejscu raczej nie odpowiada rzeczywistości. 

 

Tab.  9. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości 

wiatru w obiekcie Górki Czechowskie 

Nr 

przekroju 

Rozwartość 

krawędzi  

(d) w m 

Szerokość 

dna doliny 

(b) w m 

Głębokość 

doliny (h) 

w m 

 

D 

 

De 

m/s 

2 3 4 5 6 

7 112 63 2 35,8 71,6 107,4    

8 106 33 6 13,4 26,8 40,2 53,6 67,0  

9 363 34 11 30,0 60,0 90,0    

10 353 27 12 27,4 54,8 82,2 119,6   

11 185 27 15,5 10,4 20,8 31,2 41,6 52,0 62,4 

12 157 30 5 26,4 52,8 79,2 105,6   

13 118 13 4 26,6 53,2 79,8 106,4   

14 143 40 3,5 31,9 63,8 95,7    

15 203 26 10 18,1 36,2 54,3 72,4   

16 90 13 7 11,2 22,4 33,6 44,8 56,0 57,2 

17 327 14 14 22,4 44,8 67,2 89,6   

18 160 19 5 28,5 57,0 85,5    

 

De- 

15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania 

30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania 

60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania 

90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania 

 

W obiekcie Lipnik w trzech profilach na 4 (ryc. 31) występują wartości D świadczące 

o niedostatecznym przewietrzaniu terenu (tab. 10). Wartości De pokazujące dostateczne 

warunki przewietrzania występują przy prędkościach wiatru o kierunku prostopadłym do 

profilu od 4 m/s (u wylotu) do 6 m/s w górnym jej odcinku. 
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Ryc. 31. Wybrane przekroje przez „wąwozy” w Lipniku 

 

Tab.  10. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości 

wiatru w obiekcie Lipnik 

Nr 

przekroju 

Rozwartość 

krawędzi  (d) 

w m 

Szerokość 

dna doliny 

(b) w m 

Głębokość 

doliny (h) 

w m 

D De 

m/s 

2  3  4  5  6  

19 131 30 16 10,1 20,2 30,3 40,4 50,5 60,6 

20 127 29 8 12,9 25,8 38,7 51,6 64,5  

21 91 17 8 9,6 19,2 28,8 38,4 48,0 57,6 

22 200 16 11 16,9 33,8 50,7 67,6   

 

De- 

15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania 

30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania 

60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania 

90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania 

 

W obiekcie Zimne Doły w czterech profilach na 6 stwierdzono wartości D poniżej 15, 

co świadczy o niedostatecznym przewietrzaniu (tab. 11). Dostateczne warunki 
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przewietrzania (De) w tych czterech profilach występują dopiero przy prędkości 5 m/s. 

Najlepsze warunki przewietrzania już przy prędkości wiatru 3 m/s występują w środkowym 

odcinku doliny. 

 

 
Ryc. 32. Wybrane przekroje przez „wąwozy” w Zimnych Dołach 

 

Tab.  11. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości 

wiatru w obiekcie Zimne Doły 

Nr 

przekroju 

Rozwartość 

krawędzi  (d) 

w m 

Szerokość 

dna doliny 

(b) w m 

Głębokość 

doliny (h) 

w m 

D De 

m/s 

2  3  4  5  

1 183 70 11 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 

2 362 61 19 16,4 32,8 49,2 65,6  

3 232 64 14,5 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 

4 622 53 22 27,7 55,4 83,1 110,8  

5 157 73 9 11,9 23,8 35,7 47,6 59,5 

6 220 37 15 12,6 25,2 37,8 50,4 63,0 
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De- 

15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania 

30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania 

60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania 

90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania 

2.11. Podsumowanie i wnioski 
Badane obiekty, jakkolwiek zaklasyfikowane do jednego, erozyjno-denudacyjnego 

podtypu rzeźby lessowej, wykazują istotne różnice charakteryzujących je parametrów. 

Różnią się nie tylko obszarem i rozczłonkowaniem powierzchni, ale także hipsometrią, 

wielkością deniwelacji i nachyleń, ekspozycją stoków, a także wielkością wskaźników 

topoklimatycznych: usłonecznienia i przewietrzania. 

Mały udział stoków o dużych nachyleniach >10⁰ (zwłaszcza w Górkach Czechowskich) 

wskazuje na niewielkie zagrożenie procesami spłukiwania, zwłaszcza przy pokryciu 

roślinnością. z kolei skrajne deniwelacje, wynoszące ok. 50 m, wskazują na stosunkowo 

niewielkie, ale realne, lokalne zagrożenie erozją wąwozową w Zimnych Dołach i Górkach 

Czechowskich (na lewym zboczu dolnego odcinka doliny walnej). Natomiast skrajna 

deniwelacja, nie osiągająca 30 m, praktycznie wyklucza rozwój wąwozów w Lipniku. 

Najbardziej „równinnym” obiektem, z uwagi na przeważające, stosunkowo niewielkie, 

spadki i deniwelacje, są Górki Czechowskie, w których panują na ogół dostateczne warunki 

przewietrzania. w dwóch pozostałych obszarach (Zimne Doły i Lipnik) stwierdzono 

niedostateczne warunki przewietrzania, gdyż do osiągnięcia warunków dostatecznych 

potrzebne są prędkości wiatru 4-6 m/s, których udział w Lublinie jest stosunkowo niewielki.  

Najbardziej jednorodny i „zwarty” jest najmniejszy obiekt, Lipnik, szczególnie godny 

uwagi, w którego pobliżu nie ma zwartej zabudowy. Charakteryzuje go typowa rzeźba 

lessowa, nieintencjonalnie przekształcona wskutek długoletniego użytkowania rolniczego, 

z licznymi skarpami rolnymi. Skutkiem jest m.in. mozaika gleb erodowanych na zboczach 

dolin, co powoduje znaczne zróżnicowanie siedlisk. w wielu miejscach, m.in. w miejscach 

nasłonecznionych, na powierzchni odsłania się less węglanowy, co stwarza warunki dla 

zespołów roślinności kserotermicznej i kalcyfilnej. Jest to obiekt najcieplejszy, z największym 

udziałem powierzchni o wysokiej insolacji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań możliwe było określenie ogólnych, 

abiotycznych uwarunkowań funkcjonowania przyrodniczego badanych obiektów. Powyższe 

wnioski wymagają sprawdzenia w postaci przeprowadzenia badań szczegółowych. Wskazane 

jest przyszłościowe uzupełnienie opracowania o: 

 historię użytkowania terenu (w oparciu o archiwalne mapy i dokumenty); 

 określenie antropogenicznych zmian rzeźby i gleb (na podstawie zaplanowanych 

sondowań i polowej analizy profili osadowo-glebowych w wybranych przekrojach; ze 

względu na wybitną mozaikowatość pokrywy glebowej możliwe jest stworzenie 

obrazu przestrzennego  tylko dla wybranego fragmentu o powierzchni <1 ha); 

 szczegółowe (1:5 000) mapy form rzeźby poszczególnych obiektów (na bazie danych 

LiDaR oraz reambulacji terenowej i wyników sondowań); 
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 numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) (na podstawie danych LiDaR),  

 przestrzenne obrazy potencjalnych procesów geodynamicznych (spłukiwanie, erozja 

i akumulacja, zagrożenie osuwaniem) z wykorzystaniem NMPT; 

 uwzględnienie danych NMPT do analizy przewietrzania; 

 określenie wymiany energii między podłożem a atmosferą przy wykorzystaniu NMPT; 

 bonitację klimatyczną badanych obiektów. 

Wskazana jest także próba dostosowania przedziałów dokładności i generalizacji 

obrazów przestrzennych (potencjalnych procesów geodynamicznych oraz wskaźników 

topoklimatycznych) w celu wyeliminowania wpływu mikroform, istotnych z przyrodniczego 

punktu widzenia, zaś mało istotnych dla celów planistycznych. 
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3. Inwentaryzacja przyrody ożywionej 

3.1. Wstęp 
Niniejszy raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w trzech suchych dolinach 

zwyczajowo nazywanych wąwozami lessowymi, leżącymi w granicach miasta Lublina, w celu 

inwentaryzacji elementów środowiska przyrody ożywionej. Badaniami objęto systemy 

wąwozowe Zimne Doły, Górki Czechowskie i Lipnik. Opracowanie obejmuje wybrane 

elementy flory i fauny. Prace inwentaryzacyjne prowadzili wybrani specjaliści. Badania flory 

i zbiorowisk roślinnych wykonali: dr hab. Danuta Urban, prof. UP, dr Hanna Wójciak- Górki 

Czechowskie, dr Anna Cwener- Lipnik, dr Beata Żuraw, dr Marek Podsiedlik - Zimne Doły. 

w zakresie fauny: motyle dzienne (Rhopalocera), płazy i gady, inne gatunki rzadkie 

i chronione oraz gatunki inwazyjne zwierząt – mgr Paweł Bielak-Bielecki, ważek – dr hab. 

Paweł Buczyński, ptaków – dr Waldemar Biaduń, występowania chomika – mgr Marek Solski. 

 

3.2. Flora i zbiorowiska roślinne (dr hab. Danuta Urban, prof.UP, dr Hanna Wójciak, 

dr Anna Cwener, dr Beata Żuraw, dr Marek Podsiedlik) 

3.2.1. Metodyka badań 
Badania terenowe prowadzono w czerwcu-lipcu 2018 roku. Polegały one na 

kartowaniu terenu – spisywaniu wszystkich gatunków występujących na danym terenie. 

w miejscach występowania cenniejszych siedlisk wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne 

metodą Braun-Blanquet’a, przyjmując 7-mio stopniowa skalę pokrycia roślinności. Miejsca 

wykonywania zdjęć fitosocjologicznych lokalizowano przy pomocy GPS. Nazwy gatunków 

podano za Mirkiem i in. (2002), mchów za Ochyrą i in. (2003), wątrobowców za Klamą 

(2006), zaś nazwy syntaksonów za Ratyńską i in. (2010) oraz Chytrým (2009). Gatunki 

chronione podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 

października 2014 r. w spawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), 

wyróżniono gatunki ujęte w czerwonej liście roślin Polski (Kaźmierczakowa i in. 2016), 

czerwonej liście roślin naczyniowych Lubelszczyzny (Cwener i in. 2016), gatunki rzadkie 

(Zając, Zając 2001) oraz inwazyjne (Tokarska-Guzik i in. 2012). 

3.2.2. Wyniki i omówienie 

3.2.2.1. Zbiorowiska stwierdzone na Górkach Czechowskich (dr hab. Danuta Urban, 
prof.UP, dr Hanna Wójciak) 

Na obszarze Górek Czechowskich stwierdzono występowanie 15 zespołów i 9 

zbiorowisk roślinnych (tab.12). Występują zbiorowiska o charakterze muraw 

kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-

Geranietea sanguinei, zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea, synantropijne 

z klas Agropyretea intermedio-repentis Agropyretalia intermedio-repentis Convolvulo-

Agropyrion repentis i Artemisietea vulgaris oraz zaroślowe z klasy Rhamno-Prunetea i leśne. 

Dość duży udział powierzchniowy mają nadal zbiorowiska muraw kserotermicznych 

i łąkowych, a do najcenniejszych można zaliczyć płaty asocjacji: Thalictro-Salvietum pratensis, 

Origano-Brachypodietum (murawy kserotermiczne) oraz Lolio-Cynosuretum (zbiorowiska 
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pastwiskowe). Obecnie przeważają jednak zbiorowiska synantropijne, a mniejszą 

powierzchnię zajmują zbiorowiska zaroślowe i leśne. Wierzchowiny, zbocza oraz dna 

niektórych wąwozów porastają zbiorowiska synantropijne, zaś strome zbocza i fragmenty 

wierzchowin - zbiorowiska kserotermiczne. Na niektórych zboczach wykształciły się płaty 

fitocenoz łąkowych z przewagą zespołu rajgrasu wyniosłego Arrhenatherion elatioris.  

 

Tab. 12. Wykaz zespołów i zbiorowisk występujących na Górkach Czechowskich. 

 

Zespół/zbiorowisko 

Częstość 

występowania 

Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 

1. Lolio-Polygonetum arenastri Br.-Bl. Em. Lohm. 1975 ++ 

2. Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937 + 

3. Zbiorowisko z Geranium pratense + 

4. Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra +++ 

5. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. Ex Scherr. 1925 +++ 

Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 

6. Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Korn. 1959 + 

7. Origano-Brachypodietum Medw.-Korn. et Kornaś 1963 ++ 

Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962 

8. Zbiorowisko z Trifolium alpestre ++ 

9. Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 1961 + 

10. Coronilletum variae Fijałkowski 1991 + 

11. Zbiorowisko z Astragalus glycyphyllos + 

12. Zbiorowisko z Fragaria viridis ++ 

Agropyretea intermedio-repentis (Oberd. Et all. 1967) Müller et Görs 1969 

13. Zbiorowisko z Bromus inermis ++ 

14. Zbiorowisko z Agropyron repens + 

Artemisietea vulgaris Lohm.  

15. Onopordetum acanthi Br.-Bl. ex Br.-Bl. et all. 1936 + 

16. Artemisio-Tanacetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949 ++ 

17. Dauco-Picridetum hieracioidis (Fab. 1933) Görs 1966 ++ 

18. Echio-Melilotetum R. Tx. 1947 ++ 

19. Arctio-Artemisietum vulgaris Oberd. Ex Seybold et Müller 

1972 

++ 

20. Zbiorowisko z Solidago serotina i canadensis +++ 

Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 

21. Calamagrostietum epgeji Juraszek 1928 ++ 

22. Rubetum idaei Pfeiff. 1936 em. Oberd 1973 ++ 

Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 

23. Zbiorowisko z Rubus sp. ++ 
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Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 

24. Corno-Prunetum spinosae (R.Tx. 1952) Wittig 1975 ++ 

Częstość występowania:  +++ zbiorowiska/zespoły bardzo częste, ++  zbiorowiska/zespoły 

częste, +  zbiorowiska, zespoły rzadkie 

 

Zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea 

 Fitocenozy łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea są reprezentowane na badanym 

terenie przez trzy zespoły – Lolio-Cynosuretum, Arrhenatheretum elatioris i Lolio-

Polygonetum arenastri oraz dwa zbiorowiska – bodziszka łąkowego Geranium pratense, a 

także wiechliny łąkowej Poa pratensis i kostrzewy czerwonej Festuca rubra. Płaty zespołów 

Lolio-Cynosuretum i Lolio-Polygonetum arenastri występują wzdłuż wydeptywanych ścieżek 

i znacznie rzadziej na zboczach wąwozów (Fot. 1). Pierwszy z wymienionych zespołów 

odznacza się dużym udziałem gatunków charakterystycznych i wyróżniających: życicy trwałej 

Lolium perenne, grzebienicy pospolitej Cynosurus cristatus i w niektórych płatach – koniczyny 

białej Trifolium repens, a także obfitym udziałem babki zwyczajnej Plantago major. Na 

zboczach wąwozów wykształciły się płaty fitocenozy Arrhenatheretum elatioris (Fot. 2). 

Gatunkiem panującym jest tu rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, a domieszkę stanowią 

inne gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz rzadziej kserotermiczne z klasy 

Festuco-Brometea. 

 Zbiorowisko z dominującym bodziszkiem łąkowym Geranium pratense występuje 

w postaci dużych płatów na dnie niektórych wąwozów oraz w dolnej części niektórych 

zboczy. Domieszkę stanowią gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz 

synantropijne, rzadziej kserotermiczne.  

 Zbiorowisko z panującymi wiechliną łąkową Poa pratenis i kostrzewą czerwoną 

Festuca rubra występuje przede wszystkim w północnej części Górek Czechowskich – na 

zboczach wąwozów oraz na wierzchowinach. Duży udział w płatach tej fitocenozy mają 

gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Występują tu także gatunki muraw 

kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych z klasy 

Trifolio-Geranietea sanguinei. w wielu płatach rosną gatunki rzadkie np. wilżyna bezbronna 

Ononis arvensis, krwawnik pannoński Achillea pannonica i turzyca wczesna Carex praecox. 
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Fot. 1. Mały płat zespołu Lolio-Cynosuretum przy brzegu ścieżki (D. Urban) 

 

 
Fot. 2. Płat zespołu Arrhenatheretum elatioris na zboczu głównego wąwozu (D. Urban) 
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Zbiorowiska ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym z klasy Festuco-Brometea 

 Klasę Festuco-Brometea reprezentują dwa zespoły: Origano-Brachypodietum pinnati 

i Thalictro-Salvietum pratensis. Zespół Origano-Brachypodietum pinnati występuje na 

zboczach wąwozów leżących w południowej i wschodniej części badanego obszaru 

(zwłaszcza w pobliżu dawnej strzelnicy) (Fot. 4, 5). w płatach tej asocjacji dominowały 

gatunki charakterystyczne: kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum (zwarcie do 80%) 

(Fot. 6) lub znacznie rzadziej lebiodka pospolita Origanum vulgare (zwarcie do 20%) (Fot. 7). 

Wśród gatunków towarzyszących występowały rośliny z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 

Festuco-Brometea, a także Trifolio-Geranietea. w niektórych płatach zaznaczał się duży udział 

gatunków synantropijnych. Występowały także gatunki objęte ochroną prawną dzwonek 

boloński Campanula bononiensis i rzadkie np. ciemiężyk biały Vincetoxicum hirundinaria, 

bukwica zwyczajna Betonica offcinalis, czyściec prosty Stachys recta (Fot. 3). 

 
Fot. 3. Czyściec prosty w zespole Origano-Brachypodietum pinnati (H. Wójciak) 
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Fot. 4. Płat zespołu Origano-Brachypodietum pinnati na zboczu głównego wąwozu (D. Urban) 

 

 

 
Fot. 5. Niewielki płat zespołu Origano-Brachypodietum pinnati na zboczu głównego wąwozu (D. Urban) 
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Fot. 6. Płat kłosownicy pierzastej Brachypodium pennatum (H. Wójciak) 

 

 

 
Fot. 7. Lebiodka pospolita Origanum vulgare (H. Wójciak) 

 

Rzadko na badanych zboczach występował zespół Thalictro-Salvietum pratensis. Płaty 

tej asocjacji stwierdzono na zboczach głównego wąwozu, w części południowej i zachodniej 

omawianego obszaru. Gatunkiem dominującym w tym zespole była rutewka mniejsza 
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Thalictrum minus (Fot.8). Mniejszy udział miały inne gatunki charakterystyczne 

i wyróżniające zespołu jak: dzwonek boloński Campanula bononiensis. w domieszce 

najczęściej występowały: kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, lucerna siewna 

Medicago sativa, stokłosa bezostna Bromus inermis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, 

biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga i jeżyna popielica Rubus caesius. 

 

 
Fot. 8. Rutewka mniejsza Thalictrum minus (H. Wójciak) 

 

Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei 

Klasę Trifolio-Geranietea sanquinei reprezentują zespoły: Trifolio-Agrimonietum, 

Coronilletum variae oraz zbiorowiska z Trifolium alpestre, Fragaria viridis i  Astragalus 

glycyphyllos. 

 Niewielką powierzchnię na omawianym obszarze zajmuje zespół Trifolio-

Agrimonietum. Niewielkie płaty tej asocjacji odnaleziono na zboczach głównego wąwozu. 

w warstwie zielnej przeważały rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i koniczyna łąkowa 

Trifolium pratense.  

 Zespół Coronilletum variae występuje na badanym terenie bardzo rzadko, zwykle 

w postaci niewielkich płatów. Gatunkiem dominującym (do 90% pokrycia) była cieciorka 

pstra Coronilla varia. Spośród gatunków towarzyszących największe zwarcie (do 20%) 

osiągały pasternak zwyczajny Pastinaca sativa i przytulia właściwa Galium verum. Niewielkie 

płaty z dominującą koniczyną dwukłosową Trifolium alpestre (zwarcie do 80%) występowały 

na zboczach wąwozów. Największą domieszkę stanowiły gatunki łąkowe z klasy Molinio-

Arrhenatheretea. Na zboczach wąwozów, a także na wierzchowinach występują dość duże 

płaty (do 20-25 m2) z dominującą poziomką twardawą Fragaria viridis. Domieszkę stanowiły 
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zarówno gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea jak i zbiorowisk okrajkowych z klasy 

Trifolio-Geranietea sanguinei. w podobnych miejscach występowały nielicznie płaty 

z dominującym (zwarcie 70-80%) tragankiem szerokolistnym Astragalus glycyphyllos.  

 

Półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie z klasy Agropyretea intermedio-

repentis  

 Półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie z klasy Agropyretea intermedio-

repentis wykształciły się w górnych partiach zbocza. Były to płaty z przewagą stokłosy 

bezostnej Bromus inermis lub perzu sinego Elymus hispidus. 

 

Zbiorowiska synantropijne 

 Zbiorowiska synantropijne występujące na terenie Górek Czechowskich wykształciły 

się na wierzchowinach, zboczach niektórych wąwozów i lokalnych wysypiskach śmieci.  Z 

klasy Artemistietea vulgaris występowały tu zespoły: Onopordetum acanthi, Arctio-

Artemisietum vulgaris, Artemisio-Tanacetum vulgaris, Echio-Melilotetum oraz Dauco-

Picridetum hieracioidis. Zespoły Onopordetum acanthi, Arctio-Artemisietum vulgaris, 

Artemisio-Tanacetum vulgaris, Echio-Melilotetum wykształciły się zwykle w postaci 

niewielkich płatów na terenie dawnej strzelnicy, na dnach wąwozów i rzadziej w sąsiedztwie 

ścieżek i dróżek. Na uwagę zasługuje, rzadko opisywany z terenu Polski (Matuszkiewicz 2008) 

zespół Dauco-Picridetum hieracioidis. Nieduże płaty tej asocjacji odnaleziono na zboczach 

głównego wąwozu. Najważnieszymi gatunkami budującymi tę fitocenozę są: goryczel 

jastrzębcowaty Picris hieracioides, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa i marchew 

zwyczajna Daucus carota. Domieszkę stanowią gatunki muraw kserotermicznych 

i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych. 

 Największą powierzchnię na omawianym obszarze zajmowały zbiorowiska 

z nawłociami kanadyjską Solidago canadensis i późną S. gigantea, występujące przede 

wszystkim na wierzchowinie i rzadziej na zboczach i dnach niektórych wąwozów (Fot.9). 
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Fot. 9. Zbiorowiska z dominującymi nawłociami kanadyjską i późną (H. Wójciak) 

Na zboczach wąwozów, bardzo często w sąsiedztwie muraw kserotermicznych 

i pastwiskowych, występują płaty trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios (zespół 

Calamagrostietum epigeji z klasy Epilobietea angustifolii) oraz jeżyny popielicy Rubus caesius 

i innych gatunków z rodzaju Rubus (np. zespół Rubetum idaei) (Fot. 10, 11).  

 

 
Fot. 10. Zbiorowiska z klasy Epilobietea angustifolii na zboczu wąwozu głównego (D. Urban) 
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Fot. 11. Mozaika zbiorowisk synantropijnych i zaroślowych na terenie starej strzelnicy 

(D. Urban) 

 

Ciepłolubne zbiorowiska zaroślowe klasy Rhamno-Prunetea 

 Ciepłolubne zbiorowiska zaroślowe wykształciły się w postaci niewielkich płatów na 

zboczach głównego i bocznych wąwozów. Zaliczono je do zespołu: Pruno-Crataegetum. 

Fitocenozę tę tworzą zarośla krzewów z przewagą tarniny Prunus spinosa (Fot.13) 

i mniejszym udziałem berberysu zwyczajnego Berberis vulgaris, szakłaka pospolitego 

Rhamnus cathartica, derenia świdwy Cornus sanguinea, trzmieliny zwyczajnej Euonymus 

europaea i głogu Crataegus monogyna (Fot.12). Na wierzchowinach, zwłaszcza w części 

północnej badanego obszaru, występują w dużej ilości głogi. 
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Fot. 12. Owocujący głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna (H. Wójciak) 

 

 
Fot. 13. Owocująca śliwa tarnina Prunus spinosa (H. Wójciak) 

 

3.2.2.2. Flora roślin naczyniowych Górek Czechowskich (dr hab. Danuta Urban,         

prof.UP, dr Hanna Wójciak) 

Łącznie na terenie Górek Czechowskich stwierdzono występowanie ok. 240 gatunków 

roślin naczyniowych. Licznie jest reprezentowana grupa roślin leczniczych i miododajnych 
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(ok. 170 gat.). Najliczniejszą grupą gatunków są gatunki synantropijne, liczna jest także grupa 

gatunków łąkowych i kserotermicznych. Do kategorii „antropogeniczne” zaliczono przede 

wszystkim inwazyjne gatunki obcego pochodzenia oraz gatunki rozprzestrzeniające się 

z okolicznych ogrodów. Gatunki leśne występują głównie w kompleksie leśnym 

w południowej części Górek Czechowskich i rzadziej w dolnych fragmentach zboczy 

niektórych wąwozów. Gatunki ciepłolubnych zarośli rosną na zboczach wąwozów oraz na 

wierzchowinach. Gatunki muraw napiaskowych spotykane są w zbiorowiskach muraw 

kserotermicznych i łąkowych.  

 
Ryc.33. Rozmieszczenie gatunków roślin chronionych i rzadkich oraz siedlisk Natura 2000 w obrębie Górek 

Czechowskich 
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Gatunki objęte ochroną prawną:  

 Dzwonek boloński Campanula bononiensis (Fot.14) 

 Centuria pospolita Centaurium erythraea  

 

Gatunki rzadkie w skali kraju lub regionu:  

 Szczodrzeniec ruski Chamaecytisus ruthenicus  

 Krwawnik pannoński Achillea pannonica  

 Jastrzębiec sabaudzki Hieracium sabaudum  

 Turzyca wczesna Carex praecox  

 Szparag lekarski Asparagus officinalis  

 Rutewka mniejsza Thalictrum minus  

 Ciemiężyk biały Vincetoxicum hirudinaria (Fot. 15) 

 

 
Fot. 14. Dzwonek boloński Campanula bononiensis (H. Wójciak) 
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Fot. 15. Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria (H. Wójciak) 

 

 
Fot. 16. Zbiorowisko z bukwicą pospolitą Betonica officinalis (H. Wójciak) 
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Fot. 17.  Bukwica pospolita Betonica officinalis (H. Wójciak) 

 

Gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne występujące na badanym terenie (Tokarska-

Guzik i in. 2012) : 

 klon jesionolistny Acer negundo  

 jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica  

 czeremcha amerykańska Padus serotina  

 sumak octowiec Rhus typhina (Fot. 18) 

 orzech włoski Juglans regia  

 nawłocie Solidago gigantea i Solidago canadensis  

 kolczurka klapowana Echinocystis lobata  

 niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera  

 rudbekia naga Rudbeckia laciniata  

 przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis  

 przymiotno białe Erigeron annuus  

 aster wierzbolistny Aster xsalignus   

 rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica  

 słonecznik bulwiasty (topinambur) Helianthus truberosus. 
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Fot. 18. Sumak octowiec Rhus typhina (D. Urban) 

 

3.2.2.3. Siedliska Natura 2000 występujące na Górkach Czechowskich (dr hab. Danuta 
Urban, prof.UP, dr Hanna Wójciak) 

 

6210 - Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea 

Na obszarze Górek Czechowskich występują płaty siedliska 6210 Murawy 

kserotermiczne (ryc.33). Spośród identyfikatorów fitosocjologicznych występują w nich 

fitocenozy o uboższym składzie florystycznym jak: Origano-Brachypodietum  i Thalictro-

Salvietum pratensis. Odnotowano tu także obecność kilku gatunków reprezentatywnych dla 

tego siedliska (np. dzwonek boloński Campanula bononiensis, turzyca wczesna Carex 

praecox, lebiodka pospolita Origanum vulgare, czyściec prosty Stachys recta, czyścica 

storzyszek Clinopodium vulgare, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, rzepik 

pospolity Agrimonia eupatoria) (Fot. 19).  
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Fot. 19. Kłosownica pierzasta Brachypodium pennatum (H. Wójciak) 

3.2.2.4. Zbiorowiska stwierdzone w wąwozie Lipnik (dr Anna Cwener) 
Teren wąwozu Lipnik w większości pokrywają pola uprawne aktualnie użytkowane 

lub od kilku, kilkunastu lat nieuprawiane – odłogi. Na użytkowanych polach prowadzone są 

uprawy zbóż głównie pszenicy i owsa oraz rzepaku lub buraków cukrowych. Odłogi zajęte są 

przede wszystkim przez inwazyjne gatunki: nawłoć kanadyjską Solidago canadensis i nawłoć 

późną Solidago gigantea, które na większości terenu osiąga 100% pokrycie. Natomiast 

w miejscach nie zajętych przez nawłocie, nieco suchszych, dominuje ekspansywny gatunek 

trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos. Gatunkom dominującym towarzyszą nieliczne 

rośliny segetalne i ruderalne tj. ostrożeń polny Cirsium arvense, wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare, skrzyp polny Equisetum arvense, bluszczyk kurdybanek Glechoma 

hederacea, bylica pospolita Artemisia vulgaris, jeżyna popielica Rubus caesius. Na nieco 

młodszych odłogach, do niedawna użytkowanych (rok, dwa lata temu) obficie występuje 

przymiotno roczne Erigeron annuus, z którym rosną także lnica pospolita Linaria vulgaris, 

jastrzębiec baldaszkowaty Hieracium umbellatum, maruna bezwonna Matricaria maritima 

subsp. inodora, niekiedy groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus (Fot. 20). Natomiast starsze 

często zarastają także drzewami: brzozą brodawkowatą Betula pendula, klonem 

jesionolistnym Acer negundo i przede wszystkim orzechem włoskim Juglans regia. 

w miejscach nie użytkowanych od kilkunastu lat, zwarcie koron drzew osiąga nawet 80-100% 

(na mapie tereny takie zaznaczono jako zadrzewienia). w drzewostanie dominuje orzech 

włoski, czereśnia dzika Cerasus avium, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna i klon 

jesionolistny. Podszyt tworzy bez czarny Sambucus nigra, zaś runo: pokrzywa zwyczajna 

Urtica dioica, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, podagrycznik pospolity 

Aegopodium podagraria, a także nawłoć kanadyjska i przymiotno roczne. w zadzewieniach 



64 | S t r o n a  

 

wykształcających się w obrębie wąwozu, na eksponowanych na północ skłonach wąwozu i 

w obniżeniach (na terenach nieużytkowanych jako grunty orne) orzech włoski ma mniejszy 

udział, a obficiej występują gatunki rodzime tj. grab pospolity Carpinus betulus i czereśnia 

dzika. Natomiast na obrzeżach zadrzewień rosną bez czarny, dereń świdwa Cornus 

sanguinea, śliwa tarnina Prunus spinosa i inwazyjny gatunek dereń biały Cornus alba. 

 
Fot. 20 Nieużytkowane pola Lipnik (A. Cwener) 

 

Bogatsza i bardziej zróżnicowana jest roślinność w obrębie samego wąwozu, który był 

użytkowany jako pastwisko. Zbocza wąwozu i jego dno w większości zajmuje roślinność 

łąkowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Są to ubogie postacie łąk świeżych z rajgrasem 

wyniosłym Arrhenatherum elatius, kupkówką zwyczajną Dactylis glomerata, tymotką łąkową 

Phleum pratensis, kostrzewą czerwoną Festuca rubra, bodziszkiem łąkowym Geranium 

pratense, pasternakiem zwyczajnym Pastinaca sativa i in.  

Przy drodze biegnącej w dnie wąwozu rosną gatunki typowe dla siedlisk 

wydeptywanych: rdest ptasi Polygonum aviculare, pięciornik gęsi Potentilla anserina, babka 

zwyczajna Plantago major, perz zwyczajny Agropyron repens.  

Na nasłonecznionych (ciepłych i suchych) zboczach wąwozu wykształcają się 

zbiorowiska muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, głównie zespół rutewki 

i szałwii łąkowej Thalictro-Salvietum pratensis oraz zespół strzęplicy nadobnej i kostrzewy 

bruzdkowanej Koelerio-Festucetum rupicolae (Fot. 21). Pierwszy z zespołów tworzą: perz siny 

Elymus hispidus, rutewka mniejsza Thalictrum minus, szałwia łąkowa Salvia pratensis 
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i wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris. Drugi zespół budują m.in.: strzęplica nadobna 

Koeleria macrantha, tymotka Bohmera Phleum phleoides, szałwia łąkowa, babka średnia 

Plantago media, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, poziomka twardawa Fragaria 

viridis. w obu typach muraw częste są: wiechlina wąskolistna Poa angustifolia, lucerna 

sierpowata Medicago falcata, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, wilczomlecz sosnka 

Euphorbia cyparissias, przytulia właściwa Galium verum, żebrzyca roczna Seseli annuum. 

Zanikające są: goździk kartuzek Dianthus cartusianorum, dziewanna fioletowa Verbascum 

phoeniceum, czyściec prosty Stachys recta, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, 

szczodrzeniec ruski Chamaecytisus rutenicus. w zbiorowiskach murawowych rosną objęte 

ochroną prawną dzwonek boloński Campanula bononiensis i zaraza czerwonawa Orobanche 

lutea. Ich skład gatunkowy przedstawiono w Tabeli 13. 

 

Tab. 13. Skład zbiorowisk muraw kserotermicznych w wąwozie Lipnik 

lokalizacja 

N 51 16 

22; E 22 

37 03 

N 51 16 

13; E 22 

37 12 

N 51 16 

18; E 22 

37 09 

N 51 16 

23; E 22 

37 03 

N 51 16 

24; E 22 

36 52 

N 51 16 

15; E 22 

36 54 

data 

13.06.201

8 

13.06.201

8 

13.06.201

8 

13.06.201

8 

20.06.201

8 

29.06.201

8 

nachylenie 20 3 10 10 20 35 

ekspozycja S SW S NW NE W 

pokrycie B[%] 

 

1 

   

  

pokrycie C[%] 100 100 100 100 100 100 

Ch. Koelerio-

Festucetum   

    

  

Koeleria macrantha + 

    

  

Phleum phleoides 1 

    

  

Ch. Thalicrto-

Salvietum   

    

  

Agropyron 

intermedium   + 

   

  

Campanula 

bononiensis   

    

+ 

Ch. Festuco-Brometea   

    

  

Brachypodium 

pinnatum   

  

5 

 

  

Bromus inermis   

    

+ 

Centaurea scabiosa 1 

    

2 

Chamaecitisus 

ruthenicus   

  

3 

 

  

Convolvulus arvensis + 

 

+ 1 

 

  

Coronilla varia   

    

+ 
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Eryngium planum   + + 

  

+ 

Euphorbia cyparissias 1 + + 

  

+ 

Falcaria vulgaris   

 

+ 

  

  

Filipendula vulgaris   + 

   

  

Fragaria viridis   

   

4   

Galium album   1 

  

1 2 

Galium verum + 3 + + 

 

  

Hieracium umbellatum 2 

    

  

Hypericum perforatum   

   

+   

Medicago falcata + + 2 1 

 

  

Orobanche lutea   

   

+   

Pimpinella saxifraga   + 

  

+ + 

Plantago media 2 

    

  

Poa angustifolia + + 

   

  

Salvia pratensis 3 + 1 

  

  

Seseli annuum + + 1 

  

  

Thalictrum minus   2 2 + 

 

  

Verbascum 

phoeniceum + 

    

  

Ch. Molinio-

Arrhenatheretea   

    

  

Achillea millefolium + + 

  

+ + 

Anthoxanthum 

odoratum   

   

1   

Arrhenantherum 

elatius   

 

2 

  

  

Campanula patula   

   

+   

Dactylis glomerata   

 

+ 

 

+   

Daucus carota   

   

+   

Festuca rubra 3 3 4 

 

+ 3 

Geranium pratensis + 

    

+ 

Knautia arvensis + + + 

  

+ 

Lotus corniculatus + 

    

  

Potentilla anserina   + 

   

  

Potentilla reptans   + 

   

  

Tragopogon pratensis   

   

+   

Trifolium repens   

   

+   

towarzyszące   

    

  

Artemisia vulgare + + 2 

  

+ 

Calamagrostis 

epigejos   

    

1 
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Carex spicata + + 

   

  

Chenopodium album   + 

   

  

Conyza canadensis   + 

   

  

Crataegus monogyna   

 

+ 

 

+   

Erigeron annuus   

   

+   

Juglans regia   + 

   

  

Prunus spinosa + 

    

  

Rubus caesius   3 

 

2 

 

  

Solidago gigantea   2 

  

+ 2 

Stelaria graminea   + 

   

  

Vicia hirsuta + + 

 

+ +   

Equisetum arvense   

 

+ 

  

  

liczba gatunków 

w zdjęciu 22 26 16 8 17 15 

 

 
Fot. 21 Murawy kserotermiczne w wąwozie Lipnik (A. Cwener) 

 

Słabiej nasłonecznione zbocza i boczne wąwozy zajmują wspomniane wcześniej 

zadrzewienia. Miejscami w dnie wąwozu występuje roślinność wilgociolubna i nitrofilna. Są 

to zbiorowiska pokrzywy zwyczajnej, jeżyny popielicy Rubus caesius, maliny zwyczajnej 

Rubus idaeus, serdecznika zwyczajnego Leonurus cardiaca oraz krzewów bzu dzikiego i śliwy 

tarniny. Ponadto w lokalnym obniżeniu wykształca się szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris 

arundinacea z krwawnica pospolitą Lythrum salicaria, karbieńcem pospolitym Lycopus 

europaea i trzciną pospolitą Phragmites australis.  
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Poza zbiorowiskami związanymi z polami uprawnymi, w obrębie samego wąwozu 

wyróżnić można 15 zespołów i zbiorowisk roślinnych:  

 z klasy Festuco-Brometea Koelerie-Festucetum sulcatae,  

 Thalictro-Salvietum pratensis,  

 zb. z Brachypodium pinnatum,   

 z klasy Epilobietea angustifolii - Sabucetum nigrae,  

 Rubetum idaei,  

 z klasy Artemisietea vulgaris - Calamagrostietum epigei,  

 Leonuro-Ballotetum nigrae,  

 Urtico-Aegopodietum podagrariae,  

 Anthriscetum sylvestris, 

 z klasy Phragmitetea – Phalaridetum arundinaceae,  

 z klasy Molinio-Arrhenatheretea – Alopecuretum pratensis,  

 zbiorowisko z Festuca rubra,  

 zbiorowiska z Agropyro-Rumicion crispi,  

 z klasy Rhamno-Prunetea  

 zarośla Prunus spinosa,  

 zb. z Sambucus nigra i Juglans regia. 

Jednak w większości mają one postać zubożałą, a zbiorowiska ruderalne zajmują niewielkie, 

czasem zaledwie kilka metrów kwadratowych, powierzchnie. 

3.2.2.5. Flora roślin naczyniowych Lipnika (dr Anna Cwener) 
W sumie na badanym terenie stwierdzono ponad 150 gatunków roślin naczyniowych.  

 

Gatunki prawnie chronione występujące na badanym terenie (ryc.34) 

 Dzwonek boloński Campanula bononiensis (Fot 22) 

 Zaraza czerwonawa Orobanche lutea  

 Dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum 

 

Gatunki rzadkie występujące na badanym terenie 

wymienione w czerwonej liście roślin Polski (Kaźmierczak i in. 2016) 

 Dzwonek boloński Campanula bononiensis (gatunek bliski zagrożenia NT)  

 Perz siny Elymus hispidus (gatunek mniejszej uwagi LC)  

 Zaraza czerwonawa Orobanche lutea (gatunek bliski zagrożenia NT) 

 Ożanka właściwa Teucrium chamaedrys (gatunek bliski zagrożenia NT) 

 Dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum (gatunek bliski zagrożenia NT) 
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Fot.22 Dzwonek boloński Campanula bononiensis (A. Cwener) 

 

Inne gatunki rzadkie 

 Rutewka mniejsza Thalictrum minus 

 Szparag lekarski Asparagus officinalis 

 Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 

 Strzęplica nadobna Koeleria macrantha 

 Tymotka Boehmera Phleum phleoides 

 Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris  

 Turzyca pagórkowa Carex montana 

 Czyściec prosty Stachys recta 

 Driakiew zółtawa Scabiosa ochroleuca 

 Żebrzyca roczna Seseli annuum 

 

Gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne  

występujące na badanym terenie (Tokarska-Guzik i in. 2012) 

 Klon jesionolistny Acer negundo 

 Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis 

 Nawłoć późna Solidago gigantea 

 Przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis 

 Przymiotno białe Erigeron annuus  

 Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

 Dereń biały Cornus alba sl. 

 Orzech włoski Juglans regia 

 Róża pomarszczona Rosa rugosa 
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Ryc.34.Rozmieszczenie gatunków roślin chronionych oraz siedlisk Natura 2000 w obrębie wąwozu Lipnik 

3.2.2.6. Siedliska Natura 2000 występujące na badanym terenie (dr Anna Cwener) 
 

6210 - Murawy kserotermiczne Festuco-Brometea 

 

3.2.2.7. Zbiorowiska stwierdzone w systemie wąwozowym Zimne Doły(dr Beata Żuraw,    

dr Marek Podsiedlik) 

Najbardziej zróżnicowana roślinność w obrębie badanego terenu występuje w dolinie 

Konopniczanki, na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Lipniak, użytkowanej obecnie jako 

pastwisko oraz teren rekreacyjny. Na dnie i części zboczy doliny wytworzyła się roślinność 

łąkowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea, głównie zespół łąki rajgrasowej Arrhenathereteum 

elatioris. Mniejszą część dna doliny zajmuje roślinność szuwarów nadbrzeżnych z klasy 

Phragmitetea australis: szuwar mozgi trzcinowej Phalaridetum arundinaceae oraz szuwar  

pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae. Obok powyższych zespołów, u podstawy 

południowo-wschodniego stoku doliny wytworzyło się zbiorowisko naturowe ziołorośli 

wierzbownicy kosmatej i  kielisznika zaroślowego Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium. Nad 

rzeką i najbliższych okolicach występują fragmenty również  naturowych zespołów łęgów 

zalewowych: łęg topolowy Populetum albae oraz łęg wierzbowy Salicetum albae z klasy 

Salicetea purpurae. w dolinie Konopniczanki występuje również cenny dla Unii Europejskiej 

zespół grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum. Proponuje się tu wszczęcie postępowania 

o utworzenie obszaru Natura 2000 (Ustawa o ochronie przyrody 2004). 
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Kolejnym cennym obiektem jest fragment wierzchowiny między ulicą Jaśminową 

i aleją Mazowieckiego, na której terenie znajdują się pozostałości drewnianej zabudowy 

wiejskiej. Proponuje się tu utworzenie użytku ekologicznego dla zachowania populacji 

pięciornika drobnego Potentilla mircantha chronionego ściśle i zagrożonego (EN) w Polsce. 

Dodatkowym walorem tego obiektu jest zespół zarośli leszczynowych Euonymo-Coryletum 

tworzących środowisko jego występowania. Jest to zagrożony w skali kraju zespół roślinny. 

Najdłuższym wąwozem uchodzącym do doliny Konopniczanki jest wąwóz, którego 

dolny odcinek został utwardzony i przebiega nim obecnie ulica Lipniak. Na wysokich 

zboczach i bocznych odgałęzieniach tego odcinka zachował się naturowy grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum. Innym stanowiskiem tego zespołu jest również  wąwóz 

między ul. Wojciechowską a Aleją Mazowieckiego. Na zboczach i wierzchowinie górnego, 

niezagospodarowanego odcinka, zidentyfikowanych zostało 6 zespołów roślinnych (Żuraw 

i in. 2014). Przeważającą część terenu zajmuje terminalna faza zespołu zarośli topoli osiki 

Agrostio-Populetum tremulae. Jest to niski las złożony głównie z topoli osiki Populus tremula 

i niewielkiej liczby wierzby iwy Salix caprea. w warstwie krzewów dominuje wierzba iwa, 

dereń świdwa Cornus sanguinea i bez czarny Sambusus nigra. Kolejne zespoły roślinne to: 

zespół zarośli głogowo-tarninowych Euonymo-Prunetum spinosae i zespół zarośli 

leszcznowych Euonymo-Cornetum sanguinei, który wyróżnia się zwartym występowaniem 

derenia świdwy. z innych krzewów, w niektórych płatach rośnie śliwa tarnina Prunus spinosa. 

Zespół maliny właściwej Rubetum idaei tworzy obrzeżenie zadrzewień Agrostio-Populetum 

tremulae, zlokalizowanych głównie w środkowej części obszaru badań. Oprócz dominującego 

gatunku maliny zaznacza się niewielki udział innych gatunków z rodzaju Rubus sp. Zespół 

Tanaceto-Artemisietum porasta głównie obrzeżenie badanego kompleksu roślinności od 

strony zachodniej. Wytworzył się w miejscu, gdzie prawdopodobnie najdłużej uprawiano 

rolę. Stanowisko chronionego ściśle i obecnego na regionalnej czerwonej liście (NT) 

paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum, znajduje się na lewym zboczu dolinki (Żuraw 

i Podsiedlik 2014). Gatunek jest ściśle chroniony na mocy Rozporządza Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Paproć ta charakteryzuje 

się zimozielonymi, lśniącymi, skórzastymi, sztywnymi liśćmi, dorastającymi do długości 100 

cm. Rośnie zazwyczaj w półcienistych wąwozach i na osłoniętych zboczach, często skalistych, 

na glebach o wapiennym podłożu. Jest gatunkiem charakterystycznym dla związku Tilio 

platyphylli-Acerion pseudoplatani. Wśród zbadanych gatunków mszaków występuje objęty 

częściową ochroną mech - mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata. 

Zaproponowano tutaj powstanie użytku ekologicznego dla ochrony powyższych walorów. 

w charakteryzowanej dolinie zidentyfikowano zagrożone w skali kraju zespoły 

z następującymi kategoriami: 

• Euonymo europaei-Cornetum sanguinei (I, zespół o nieokreślonym zagrożeniu, 

stopień zagrożenia jest trudny do określenia z powodu braku dostatecznej informacji), 

• Iridetum pseudoacori (I, zespół o nieokreślonym zagrożeniu, stopień 

zagrożenia jest trudny do określenia z powodu braku dostatecznej informacji). 
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Kolejnymi zespołami naturowym na badanym terenie w wąwozie między al. 

Mazowieckiego a ul. Morelową jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum oraz zespół 

pokrzywy i kielisznika zaroślowego Urtico-Convolvuletum sepium w dnie doliny przy ul. 

Nałęczowskiej. 

Innym gatunkiem z regionalnej czerwonej listy jest szczaw błotny Rumex palustris 

(DD), występujący na stanowisku w dolinie przy ul. Nałęczowskiej. Tworzy on zespół 

zagrożony wyginięciem Rumicetum palustris (Timár 1950) W. Fischer 1978, proponowany do 

ochrony jako naturowy (3270, zalewane muliste brzegi rzek, E – wymierający, krytycznie 

zagrożony) przez Ratyńską i in. (2010). 

Zidentyfikowano w sumie 34 zbiorowiska z 11 klas. z klasy Salicetea purpureae – 2, 

Querco-Fagetea – 3, Rhamno-Prunetea – 5, Epilobietea angustifolii – 1, Lemnetea minoris – 

1, Phragmitetea australis – 7, Isoëto durieui-Juncetea bufonii – 1, Bidentetea tripatitae – 1,  

Molinio-Arrhenatheretea – 4, Artemisietea vulgaris – 8, Stellarietea mediae – 1. Spośród 

zidentyfikowanych zbiorowisk 7 należy do naturowych. 

  

Wykaz zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych 

Klasa: Salicetea purpureae Moor 1958 

Rząd: Salicetalia purpureae Moor 1958 

Związek:Salicion albae Soó 1930 em. Moor 1958 

 Zespół: Salicetum albae Issler 1926 (łęg wierzbowy) 

 Zespół: Populetum albae Br.-Bl. 1931 (łęg topolowy) 

Klasa:  Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937 

Rząd:  Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 

Związek: Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 

 Zespół: Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 (łęg jesionowo-olszowy) 

Związek: Carpinion betuli  Issler 1931 em. Oberd. 1957 

Zespół: Tilio-Carpinetum Scamoni et Pass. 1959 em. Traczyk 1952 (grąd 

subkontynentalny) 

Zbiorowisko: Betula pendula-Quercus robur (zbiorowisko brzozy 

brodawkowatej i dębu szypułkoego) 

Klasa:  Rhamno-Prunetea Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 ex R. Tx. 1962 

Rząd:  Prunetalia spinosae R. Tx.1952 

Związek: Urtico-Crataegion Pass. in Pass. et Hofmann 1968 

Zespół: Euonymo-Prunetum spinosae (Hueck 1931) Pass. in Pass. et Hofmann 

1968 (zarośla głogowo-tarninowe) 

Zespół: Euonymo europaei-Cornetum sanguinei Pass. in Pass. et Hofmann 

1968 (zarośla trzmieliy zwyczajnej i derenia świdwy) 

Zespół: Euonymo-Coryletum Pass. in Pass. et Hofmann 1968 (zarośla 

leszczynowe) 

Związek: Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013 
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Zespół: Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004 

(zarośla dzikiego bzu czarnego i klonu jesionolistnego) 

Rząd:  Rubo-Franguletalia Pass. in Pass. et Hofmann 1968 ex Pass. 1978 

Związek:  Agrostio capillaris-Frangulion Pass. in Pass. et Hofmann 1968 em. 

Brzeg et M. Wojterska 2001 

Zespół: Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. et Hofmann 1968 (zarośla 

topoli osiki) 

Klasa:  Epilobietea angustifolii R.Tx. et Preising 1950 in R.Tx. 1950 

Rząd: Atropetalia Vlieger 1937 

Związek: Sambuco-Salicion capreae  R.Tx. et Neumann 1950 ex Oberd. 1957 (zarośla 

dzikiego bzu czarnego i wierzby iwy) 

Zespół: Rubetum idaei Malinowski et Dziubałtowski 1915 em. Oberd. 1973 

(zarośla maliny zwyczajnej) 

Klasa:  Lemnetea minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955 

Rząd: Lemnetalia minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955 

Związek: Lemnion minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955 

 Zespół: Lemnetum minoris Soó 1927 ex Pignatti 1953 (zespół rzęsy drobnej) 

Klasa:  Phragmitetea australis (Klika in Klika et Novák 1941) R. Tx. et Preising 1942 

Rząd:  Phragmitetalia australis W. Koch 1926 

Związek: Phragmition communis W. Koch 1926 

Zespół: Typhetum angustifoliae Soó 1927 ex Pignatti 1953 (szuwar z pałką 

wąskolistną) 

Zespół: Typhetum latifoliae Soó 1927 ex Lang 1973 (szuwar z pałką 

szerokolistną) 

Zespół: Phragmitetum communis Kaiser 1926 (szuwar wysoki z trzciną 

pospolitą) 

Związek: Magnocaricion elatae W. Koch 1926 

Zespół: Iridetum pseudoacori Eggler 1933 ex Brzeg et M. Wojterska 2001 

(szuwar z kosaćcem żółtym) 

Zespół: Caricetum acutiformis Eggler 1933 (szuwar z turzycą błotną)  

Rząd: Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 

Związek: Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 

Zespół: Eleocharitetum palustris Schennikov 1919 ex Ubrizsy 1948 (szuwar 

z ponikłem błotnym) 

Związek: Phalaridion Kopecký 1961 

Zespół: Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 (szuwar z mozgą 

trzcinowatą) 

Klasa:  Isoëto durieui-Juncetea bufonii (Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Westhoff et al. 1946) Rivas-

Martinez 1988 

Rząd:  Nanocyperetalia Klika 1935 (zbiorowisko strefy brzeżnej zbiorników) 

Klasa:  Bidentetea tripatitae R.Tx. et al. in R. Tx. 1950 
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Rząd:  Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Związek: Bidendion tripartitae Nordhagen 1940 em. R.Tx. in Puli et J. Tx. 1960 

Zespół: Rumicetum palustris (Timár 1950) W. Fischer 1978 (zbiorowisko 

z szczawiem błotnym) – proponowany do ochrony jako naturowy (3270, zalewane 

muliste brzegi rzek) 

Klasa:  Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. 1970 

Rząd:  Arrhenatheretalia Pawłowski 1928 

Związek: Arrhenatherion W. Koch 1926 

 Zespół: Arrhenathereteum elatioris W. Koch 1926 (łąka rajgrasowa) 

Rząd:  Molinietalia W. Koch 1926 

Związek: Filipendulion ulmariae (Duvigneaud 1946) Segal 1966 ex Lohmeyer in Oberd. 

et al. 1967 

Zespół: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tulačková 1978 (zbiorowisko 

z tojeścią pospolitą i krwawnicą pospolitą) 

Związek: Calthion R. Tx. 1937 

Zespół: Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae (śmiałka darniowego) 

Zespół: Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Krisch 1974 (zespół jaskra 

rozłogowego i wyczyńca łąkowego) 

Klasa:  Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in R. Tx. 1950 

Rząd: Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967 

Związek: Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953 

Zespół: Urtico-Convolvuletum sepium Görs et Th. Müller 1969 (zespół 

pokrzywy zwyczajnej z kielisznikiem zaroślowym) 

Zespół: Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium Hilbig et all. 1972 (ziołorośla 

wierzbownicy kosmatej i kielisznika zaroślowego) 

Zespół: Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijałkowski 1978 ex Brzeg et 

M. Wojterska 2001 (zespół harbuźnika kolczastego i kolczurki klapowanej) 

Zespół: Rudbeckio-Solidaginetum R.Tx. et Raabe in R.Tx. 1950 ex Anioł-

Kwiatkowska 1974 (zbiorowisko z rudbekią nagą i nawłociami) 

Rząd:  Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Związek: Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926 ex Br.-Bl. et al. 1936 

Zespół: Tanaceto-Artemisietum Sissingh 1950 (ziołorośla z wrotyczem 

pospolitym i bylicą pospolitą) 

Związek: Arction lappae R.Tx 1937 

Zbiorowisko: Armoracia rusticana Ratyńska et all. 2010 (zbiorowisko 

z chrzanem pospolitym) 

Związek: Convolvulo-Agropyrion Görs 1966 (z chrzanem pospolitym) 

Zespół: Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji Coste 1985 (traworośla 

z trzcinnikiem piaskowym) 

Rząd:  Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 

Związek: Petasition officinalis Sillinger 1933 
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Zespół: Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975 (zespół 

rdestowca ostrokończystego) 

Klasa:  Stellarietea mediae R. Tx. et al. in R. Tx. 1950 

Rząd:  Aperetalia spicae-venti J. et R. Tx. in Malato-Beliz et al. 1960 em. Hüppe et 

Hofmeister 1990 (zbiorowiska segetalne uboższych gleb) 

Nowy zespół dla Lublina: 

Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004 

(zarośla lub niskie lasy zdominowane przez północnoamerykańskiego Acer negundo 

w dolinach rzek). 

Dużą część terenu badań (otoczenia posesji, odłogi i pola uprawne) pokrywają tereny 

przekształcone antropogenicznie, na większości których rozwinęły się zespoły ekspansywne. 

Należą do nich: 

 Rudbeckio-Solidaginetum 

 Reynoutrietum japonicae 

 Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae 

 Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji 

 Zbiorowisko z Armoracia rusticana 

 Tanaceto-Artemisietum 

 Sambuco nigrae-Aceretum negundo.  

 

3.2.2.8. Flora roślin naczyniowych w systemie wąwozowym Zimne Doły (dr Beata       

Żuraw, dr Marek Podsiedlik) 

Gatunki prawnie chronione występujące na badanym terenie:  

 Pięciornik drobny Potentilla mircantha (ochrona ścisła), lokalizacja: wzgórze przy 

skrzyżowaniu alei Mazowieckiego i ulicy Jaśminowej 51°15'21,51''; 22º30'22,00'', 

 Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum (ochrona ścisła), lokalizacja: wąwóz 

Lipniak 51º14'10,52''; 22º20'22,50', 

 Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata (ochrona częściowa), lokalizacja: 

zbocze wąwozu pomiędzy ulicą Koralową i aleją Tadeusza Mazowieckiego 51°15,016; 

22°30,405 oraz zbocze w dolnym odcinku wąwozu Lipniak 51°14,279; 22°29,070. 

 

Gatunki rzadkie: wymienione w polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych 

(Kaźmierczakowa i in. 2016): 

 Pięciornik drobny Potentilla mircantha (EN - gatunek zagrożony), lokalizacja: j.w. 

 

Gatunki rzadkie wymienione w czerwonej liście roślin naczyniowych Lubelszczyzny 

(Cwener i in. 2016): 

 Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum (NT - gatunek bliski zagrożenia), 

lokalizacja: j.w. 

 Szczaw błotny Rumex palustris (DD - brak danych wystarczających do oszacowania 

stopnia zagrożenia), lokalizacja: zbiornik retencyjny przy skrzyżowaniu Alei 

Mazowieckiego i ul. Nałęczowskiej 
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Inne gatunki rzadkie: 

 Driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca 

 Czyściec prosty Stachys recta 

 Nerecznica Borrera Dryopteris borreri 

 Rutewka mniejsza Thalictrum minus 

 Szparag lekarski Asparagus officinalis 

 Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris 

 

Gatunki mchów: 

 Amblystegium serpens 

 Atrichum undulatum 

 Barbula unguiculata 

 Brachythecium rutabulum 

 Brachythecium salebrosum 

 Bryum argenteum 

 Bryum caespiticium 

 Calliergonella cuspidata (częściowo chroniony) 

 Ceratodon purpureus 

 Dicranella heteromalla 

 Fissidens bryoides 

 Funaria hygrometrica 

 Hypnum cupressiforme 

 Mnium marginatum 

 Mnium stellare 

 Oxyrrhynchium hians 

 Plagiomnium affine 

 Plagiomnium undulatum 

 Pohlia nutans 

 Polytrichum juniperinum 

 Taxiphyllum wissgrillii 

 Tortula acaulon 

 

Gatunki wątrobowców: 

 Lophocolea bidentata 

 Marchantia polymorpha subsp. polimorpha 

 Marchantia polymorpha subsp. ruderalis 

 

Gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne (Tokarska–Guzik i in. 2012): 

 Bożodrzew gruczołowaty Ailanthus altissima – w wąwozie między ulicą 

Wojciechowską a aleją Mazowieckiego 

 Chrzan pospolity Armoracia rusticana 



77 | S t r o n a  

 

 Czeremcha amerykańska Padus serotina – na skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej 

z Biskupińską 

 Dereń biały Cornus alba – między ulicą Biskupińska i ulicą Gnieźnieńską 

 Klon jesionolistny Acer negundo - występuje niemalże wszędzie 

 Kolczurka klapowana Echinocystis lobata w dolinie Konopniczanki 

 Moczarka kanadyjska Elodea canadensis w dolinie Konopniczanki 

 Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis - niemalże wszędzie 

 Nawłoć późna Solidago gigantea - niemalże wszędzie 

 Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora 

 Orzech włoski Juglans regia 

 Poziomkówka indyjska Duchesnea indica - wąwóz między aleją Mazowieckiego a ulicą 

Morelową 

 Przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis 

 Przymiotno białe Erigeron annuus 

 Rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica 

 Robinia biała Robinia pseudoacacia - niemalże wszędzie 

 Róża pomarszczona Rosa rugosa 

 Róża wielokwiatowa Rosa multiflora  - dolina przy skrzyżowaniu alei Mazowieckiego 

i ulicy Nałęczowskiej oraz między ulicą Gnieźnieńskiej i ulicą Biskupińską 

 Rudbekia naga Rudbekia laciniata 

 Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus 

 Tatarak zwyczajny Acorus calamus - w dolinie Konopniczanki 

 Trojeść amerykańska Asclepias syriaca - stwierdzony na wierzchowinie w dolinie 

Konopniczanki 

 Żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora 

 Żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata 

 

3.2.2.9. Siedliska Natura 2000 występujące w systemie wąwozowym Zimne Doły               

(dr Beata Żuraw, dr Marek Podsiedlik) 

 Siedlisko: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – priorytetowe: 

Salicetum albae (*91E0-01) – łęg wierzbowy. Lokalizacja: dolina Konopniczanki, dolina przy 

skrzyżowaniu alei Mazowieckiego i ulicy Nałęczowskiej. 

Populetum albae (*91E0-02) – łęg topolowy. Lokalizacja: dolina Konopniczanki. 

Fraxino-Alnetum (*91E0-03) – łęg jesionowo-olszowy. Lokalizacja: dolinia przy ul. 

Nałęczowskiej. 

 Siedlisko: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny: 

Tilio-Carpinetum (9170) – grąd subkontynentalny. Lokalizacja: dolina Konopniczanki, wąwóz 

Lipniak, wąwóz między ulicą Wojciechowską a aleją Mazowieckiego. 

 Siedlisko: Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne: 

 (Convolvuletalia sepium): 

Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium (6430) – ziołorośla wierzbownicy kosmatej i 

 kielisznika zaroślowego. Lokalizacja: dolina Konopniczanki. 
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Urtico-Convolvuletum sepium (6430) – zespół pokrzywy zwyczajnej z kielisznikiem 

zaroślowym. Lokalizacja: dolina przy skrzyżowaniu alei Mazowieckiego i ulicy Nałęczowskiej. 

 Siedlisko: Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion): 

Arrhenatheretum elatioris (6510) – łąka rajgrasowa. Lokalizacja: dno i wierzchowina 

 doliny Konopniczanki u wylotu wąwozu biegnącego wzdłuż ul. Lipniak. 

3.2.3. Wnioski 
Górki Czechowskie stanowią nadal cenną enklawę przyrodniczą w Lublinie. 

Stwierdzono występowanie kilku zespołów zbiorowisk muraw kserotermicznych 

i pastwiskowych. Udział gatunków roślin kserotermicznych zaznaczał się także w płatach 

półruderalnych zespołów z klasy Agropyretea intermedio-repentis. Najcenniejsze płaty 

muraw występują na zboczach wąwozów, w pobliżu strzelnicy, a także na fragmencie 

wierzchowiny w części północnej omawianego obiektu. Na pozostałych fragmentach 

wierzchowin płaty zespołów ciepłolubnych muraw zachowały się jedynie w lukach pomiędzy 

łanami nawłoci. Odnotowano tu obecność siedliska z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - 

6210 Murawy kserotermiczne. w badanych zbiorowiskach występowały rzadkie i chronione 

gatunki roślin. Łącznie na terenie Górek Czechowskich stwierdzono występowanie ok. 240 

gatunków roślin naczyniowych. Licznie jest reprezentowana grupa roślin leczniczych 

i miododajnych (ok. 170 gat.).  

Płaty muraw kserotermicznych występujące w wąwozach Lipnik reprezentują rzadkie 

na Lubelszczyźnie  murawy nalessowe: zespół rutewki i szałwii łąkowej  Thalictro-Salvietum 

pratensis oraz zespół strzęplicy nadobnej i kostrzewy bruzdkowanej Koelerio-Festucetum 

rupicolae. Murawy te są zagrożone na skutek braku użytkowania. Wkraczają w nie mezofile 

gatunki łąkowe (np. kostrzewa czerwona, kupkówka pospolita), segetalne (np. bylica 

pospolita, ostrożeń polny) oraz ekspansywne (trzcinnik pospolity, jeżyna popielica) 

i inwazyjne (nawłoć późna i nawłoć kanadyjska). 

Siedliska muraw kserotermicznych są zarazem miejscem występowania rzadkich 

i chronionych gatunków. w celu ich ochrony konieczne jest przywrócenie użytkowania 

terenu: wypas, koszenie lub kontrolowane wypalanie. Zróżnicowanie rzeźby opisywanego 

terenu sprzyja dużej różnorodności biologicznej, wykształcają się tu zarówno murawy 

kserotermiczne, fragmenty łąk i siedlisk podmokłych oraz niewielkie skupiska krzewów 

i płaty zadrzewień. w skali miasta jest to teren cenny przyrodniczo i warty zachowania. 

Pozytywnie na jego wartość wpłynęłoby także przywrócenie użytkowania na polach 

uprawnych otaczających wąwóz. Zmniejszyłoby to zasoby diaspor gatunków inwazyjnych 

i ekspansywnych oraz poprawiałoby walory krajobrazowe. 

System Zimne Doły, wyznaczony w dolinie Konopniczanki na odcinku od ul. 

Raszyńskiej do al. Solidarności, obejmujący 13 form wąwozowych, sprzyja zachowaniu 

bioróżnorodności. Wytworzony szeroki wachlarz (34) zbiorowisk roślinnych charakteryzuje 

się znaczną wartością, o czym świadczy występowanie na tym obszarze 7 siedlisk Sieci 

Natura 2000. w dnie doliny występują łęgi wierzbowe, topolowe i jesionowe, ziołorośla 

nadrzeczne i ekstensywnie użytkowane łąki świeże, których zachowaniu sprzyja wypas 

zwierząt hodowlanych i koszenie. Fragmentami na zboczach doliny i w niektórych wąwozach 
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do niej uchodzących zachował się grąd subkontynentalny, stwarzający warunki wzrostu 

zinwentaryzowanej, objętej ochroną prawną paproci - praprotnikowi kolczystemu i również 

chronionemu gatunkowi mchu - mokradłoszce zaostrzonej. w północnej cześci opracowania, 

na wierzchowinie w okolicy ulicy Jaśminowej występuje, zagrożony w skali kraju zespół 

zarośli leszczynowych, stanowiący środowisko występowania chronionego prawem 

pięciornika drobnego. Oprócz wymieionych gatunków na specjalne potraktowanie zasługuje, 

znajdujący się na czerwonej liście lubelszczyzny szczaw błotny i sześć innych gatunków roślin 

podawanych jako rzadkie. Wstępna inwntaryzacja pozwoliła wyznaczyć obszary 

predystynowane do objęcia ich ochroną co najmniej w formie użytków ekologicznych. 

Kontynuacja badań w okresie wczesnowiosennym, na który przypada rozwój składników 

runa lasu grądowego, pozwoliłaby na rozwinięcie postawionych tez i zyskanie pełniejszych 

dowodów na potwierdzenie słuszności ochrony bardzo wartościowego obszaru zieleni przed 

następującą degradacją. Obszar systemu wąwozowego Zimne Doły znajdujący się na 

znacznym odcinku, na granicy z gminą wiejską Konopnica, w ostatnich latach poddawany jest 

silnej suburbanizacji. z tego powodu należałoby znaleźć rozwiązanie planistyczne, ktore 

pozwoliłoby na zachowanie jego walorów, przy jednoczesnym udostępnieniu dla 

mieszkańców na cele rekreacyjne, co potwierdza zaobserwowana w czasie prowadzonych 

badań, ich różnorodna aktywność fizyczna. Równocześnie powinny być prowadzone 

działania mające na celu ochronę terenu przed rozprzestrzenianiem się inwazyjnych 

gatunków nawłoci i klonu jesionolistnego, jak również licznych innych zaobserwowanych 

w znacznie mniejszym udziale. 

3.3. Motyle dzienne (mgr Paweł Bielak-Bielecki) 

3.3.1. Metodyka badań 
Badania terenowe prowadzono metodą marszrutową, od 18 czerwca do 30 września 

2018 r., obejmującą wszystkie dostępne siedliska motyli w obrębie trzech badanych 

wąwozów. Wykonywano je trzy razy w miesiącu, po jednej wizycie terenowej w każdej 

dekadzie.  

Podstawą badań były obserwacje przyżyciowe motyli. w przypadku trudnych do 

oznaczenia lub wypatrzenia osobników prowadzono dołowy siatką. Po oznaczeniu motyle 

wypuszczano. Jedynie w przypadku rodzaj Leptidea motyle były usypiane i oznaczane 

w pracowni pod mikroskopem.  

Obserwacje terenowe prowadzono w godzinach 10:00-17:00, w warunkach 

optymalnych dla aktywności motyli (słaby wiatr, brak opadu, duże nasłonecznienie).  

Przy określeniu liczebności posłużono się czterostopniową skalą zaproponowaną  

w publikacji Sekuła, Górska-Drabik, 2013 uwzględniającą liczbę obserwowanych osobników: 

pojedynczy (1–5 osobników), rzadki (6–15 osobników), liczny (16–100  osobników), bardzo  

liczny (powyżej 100 osobników).   

Do analizy podobieństw jakościowych między stanowiskami wykorzystano formułę  

Jaccarda: 
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gdzie: 

Pxy – podobieństwo faunistyczne między dwoma układami x i y 

c – liczba wspólnych gatunków dla x i y 

a – liczba gatunków w zbiorze x 

b – liczba gatunków w zbiorze y. 

Dla potrzeb waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo zaproponowano wskaźnik 

cenności biocenoz w ujęciu procentowym REBp, przyjmującym wartość o 0 do 100% 

(Czachorowski i in. 2004).  

 

REBp - wskaźnik cenności biocenoz dla ochrony różnorodności biologicznej w ujęciu 

procentowym; 

n – liczba wszystkich gatunków 

Th – współczynnik zagrożenia gatunku wg krajowej listy zagrożenia: DD – 1, gatunki 

niższego ryzyka (LR, LC, NT) – 2, gatunki zagrożone: VU -3, EN – 4, CR – 5, EX? - 6. 

3.3.2. Wyniki i ich omówienie 
Łącznie stwierdzono 40 gatunków motyli dziennych w obrębie trzech wąwozów 

Lublina. Stanowi to 59 % wszystkich przedstawicieli Rhopalocera wykazanych obecnie 

z obszaru miasta (Sekuła, Górska-Drabik, 2013). Na terenie Górek Czechowskich wykazano 

36 (Tab. 14), w wąwozie Lipnik 33 gatunki (Tab. 15), a na terenie Zimnych Dołów 30 (Tab. 

16). 

Spośród trzech lokalizacji tylko Zimne Doły nie były wcześniej badane (Sekuła 2004, 

Sekuła, Górska-Drabik, 2013).  Przedstawione tu dane są pierwszymi dla tego rejonu miasta. 

w pozostałych dwóch lokalizacjach odnotowano mniejszą liczbę gatunków niż w badaniach 

opisanych w literaturze. Badania Sekuła 2004 oraz Sekuła, Górska-Drabik, 2013 wykazały na 

obszarze Górek Czechowskich i Lipnika po 46 taksonów. Różnice zarówno ilościowe, jak 

i jakościowe wynikają przede wszystkim z krótkiego okresu obserwacji (3,5 miesiąca) oraz 

braku badań na początku okresu wegetacyjnego. Prace terenowe rozpoczęły się zbyt późno 

biorąc pod uwagę nietypowe, długookresowe ocieplenie w okresie wiosennym. w momencie 

rozpoczęcia badań obserwowano gatunki charakterystyczne dla środka lata. Jest to 

bezpośrednią przyczyną braku w wykazie niektórych gatunków motyli. 
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Tab. 14. Wykaz gatunków motyli występujących na Górkach Czechowskich 

L.p. Nazwa gatunkowa Nazwa potoczna 
Ochrona 

gatunkowa 
Czerwona 

lista 
Liczebność 

Hesperiidae 

1. 
Thymelicus lineola 

(Ochsenheimer, 1808) 
Karłątek ryska - - BL 

2. 
Thymelicus sylvestris 

(Poda, 1761) 
Karłątek ceglasty - - L 

Papilionidae 

3. 
Papilio  machaon 

Linnaeus, 1758 
Paź królowej - LC P 

Pieridae 

4. 
Leptidea sinapis 
(Linnaeus, 1758) 

Wietek gorycznik - - R 

5. 
Pieris brassicae 

(Linnaeus, 1758) 
Bielinek kapustnik - - BL 

6. 
Pieris rapae (Linnaeus, 

1758) 
Bielinek rzepnik - - BL 

7. 
Pieris napi (Linnaeus, 

1758) 
Bielinek 

bytomkowiec 
- - L 

8. 
Pontia edusa (Fabricius, 

1777) 
Bielinek rukiewnik - - L 

9. 
Colias hyale (Linnaeus, 

1758) 
Szlaczkoń 
siarecznik 

- - R 

10. 
Gonepteryx rhamni 

(Linnaeus, 1758) 
Latolistek cytrynek - - L 

Lycaenidae 

11. 
Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 
Czerwończyk 

nieparek 
Ścisła LC R 

12. 
Cupido argiades (Pallas, 

1771) 
Modraszek 

argiades 
- - L 

13. 
Plebejus idas (Linnaeus, 

1761) 
Modraszek idas - - L 

14. 
Plebejus argyrognomon 

(Bergsträsser, 1779) 
Modraszek 

srebroplamek 
- - R 

15. 
Aricia agestis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Modraszek agestis - - BL 

16. 
Polyommatus amandus 

(Schneider, 1792) 
Modraszek 
amandus 

- - L 

17. 
Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Modraszek ikar - - BL 

Nymphalidae 

18. 
Argynnis aglaja 
(Linnaeus, 1758) 

Dostojka aglaja - - R 

19. Issoria lathonia Dostojka latonia - - BL 



82 | S t r o n a  

 

(Linnaeus, 1758) 

20. 
Boloria euphrosyne 

(Linnaeus, 1758) 
Dostojka eufrozyna - NT P 

21. 
Boloria dia (Linnaeus, 

1767) 
Dostojka dia - - BL 

22. 
Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka admirał - - BL 

23. 
Vanessa cardui 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka osetnik - - R 

24. 
Aglais io (Linnaeus, 

1758) 
Rusałka pawik - - BL 

25. 
Aglais urticae 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka 

pokrzywnik 
- - L 

26. 
Polygonia c-album 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka ceik - - P 

27. 
Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka kratkowiec - - BL 

28. 
Nymphalis antiopa 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka żałobnik - - P 

29. 
Nymphalis xanthomelas 

(Esper, 1781) 
Rusałka 

drzewoszek 
- DD P 

30. 
Apatura ilia (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Mieniak strużnik - LC P 

31. 
Pararge aegeria 
(Linnaeus, 1758) 

Osadnik egeria - - P 

32. 
Lasiommata megera 

(Linnaeus, 1767) 
Osadnik megera - - P 

33. 
Coenonympha 

pamphilus (Linnaeus, 
1758) 

Strzępotek 
ruczajnik 

- - BL 

34. 
Aphantopus hyperantus 

(Linnaeus, 1758) 
Przestrojnik 

trawnik 
- - BL 

35. 
Maniola jurtina 
(Linnaeus, 1758) 

Przestrojnik jurtina - - BL 

36. 
Melanargia galathea 

(Linnaeus, 1758) 
Polowiec 

szachownica 
- - R 

Układ systematyczny przyjęto za Buszko, Masłowski 2015. 
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Tab. 15. Wykaz gatunków motyli występujących na terenie wąwozu Lipnik 

L.p. Nazwa gatunkowa Nazwa potoczna 
Ochrona 

gatunkowa 
Czerwona 

lista 
Liczebność 

Hesperiidae 

1. 
Erynnis tages 

(Linnaeus, 1758) 
Powszelatek 

brunatek 
- - L 

2. 
Thymelicus lineola 

(Ochsenheimer, 1808) 
Karłątek ryska - - BL 

3. 
Thymelicus sylvestris 

(Poda, 1761) 
Karłątek ceglasty - - L 

Papilionidae 

4. 
Papilio machaon 
Linnaeus, 1758 

Paź królowej - LC P 

Pieridae 

5. 
Leptidea sinapis 
(Linnaeus, 1758) 

Wietek gorycznik - - R 

6. 
Pieris brassicae 

(Linnaeus, 1758) 
Bielinek kapustnik - - BL 

7. 
Pieris rapae (Linnaeus, 

1758) 
Bielinek rzepnik - - BL 

8. 
Pieris napi (Linnaeus, 

1758) 
Bielinek 

bytomkowiec 
- - L 

9. 
Pontia edusa (Fabricius, 

1777) 
Bielinek rukiewnik - - L 

10. 
Colias hyale (Linnaeus, 

1758) 
Szlaczkoń siarecznik - - R 

11. 
Gonepteryx rhamni 

(Linnaeus, 1758) 
Latolistek cytrynek - - L 

Lycaenidae 

12. 
Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 
Czerwończyk 

nieparek 
Ścisła LC P 

13. 
Cupido argiades (Pallas, 

1771) 
Modraszek argiades - - L 

14. 
Plebejus idas (Linnaeus, 

1761) 
Modraszek idas - - R 

15. 
Plebejus argyrognomon 

(Bergsträsser, 1779) 
Modraszek 

srebroplamek 
- - R 

16. 
Aricia agestis (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Modraszek agestis - - L 

17. 
Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Modraszek ikar - - BL 

18. 
Polyommatus coridon 

(Poda, 1761) 
Modraszek korydon - - L 

Nymphalidae 

19. Argynnis aglaja Dostojka aglaja - - R 
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(Linnaeus, 1758) 

20. 
Issoria lathonia 

(Linnaeus, 1758) 
Dostojka latonia - - BL 

21. 
Boloria dia (Linnaeus, 

1767) 
Dostojka dia - - BL 

22. 
Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka admirał - - BL 

23. 
Vanessa cardui 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka osetnik - - L 

24. 
Aglais io (Linnaeus, 

1758) 
Rusałka pawik - - BL 

25. 
Aglais urticae 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka pokrzywnik - - L 

26. 
Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka kratkowiec - - BL 

27. 
Nymphalis antiopa 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka żałobnik - - P 

28. 
Pararge aegeria 
(Linnaeus, 1758) 

Osadnik egeria - - P 

29. 
Lasiommata megera 

(Linnaeus, 1767) 
Osadnik megera - - R 

30. 
Coenonympha 

pamphilus (Linnaeus, 
1758) 

Strzępotek ruczajnik - - BL 

31. 
Aphantopus hyperantus 

(Linnaeus, 1758) 
Przestrojnik trawnik - - BL 

32. 
Maniola jurtina 
(Linnaeus, 1758) 

Przestrojnik jurtina - - BL 

33. 
Melanargia galathea 

(Linnaeus, 1758) 
Polowiec 

szachownica 
- - P 

Układ systematyczny przyjęto za Buszko, Masłowski 2015. 

 

Tab. 16. Wykaz gatunków motyli występujących na terenie wąwozu Zimne Doły 

L.p. Nazwa gatunkowa Nazwa potoczna 
Ochrona 

gatunkowa 
Czerwona 

lista 
Liczebność 

Hesperiidae 

1. 
Thymelicus lineola 

(Ochsenheimer, 
1808) 

Karłątek ryska - - BL 

2. 
Thymelicus sylvestris 

(Poda, 1761) 
Karłątek ceglasty - - R 

Papilionidae 

3. 
Papilio machaon 
Linnaeus, 1758 

Paź królowej - LC R 

Pieridae 
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4. 
Leptidea sinapis 
(Linnaeus, 1758) 

Wietek gorycznik - - R 

5. 
Pieris brassicae 

(Linnaeus, 1758) 
Bielinek kapustnik - - BL 

6. 
Pieris rapae 

(Linnaeus, 1758) 
Bielinek rzepnik - - BL 

7. 
Pieris napi (Linnaeus, 

1758) 
Bielinek 

bytomkowiec 
- - L 

8. 
Pontia edusa 

(Fabricius, 1777) 
Bielinek rukiewnik - - L 

9. 
Colias hyale 

(Linnaeus, 1758) 
Szlaczkoń siarecznik - - R 

10. 
Gonepteryx rhamni 

(Linnaeus, 1758) 
Latolistek cytrynek - - L 

Lycaenidae 

11. 
Lycaena phlaeas 
(Linnaeus, 1761) 

Czerwończyk żarek - - P 

12. 
Lycaena dispar 

(Haworth, 1802) 
Czerwończyk 

nieparek 
Ścisła LC R 

13. 
Cupido argiades 

(Pallas, 1771) 
Modraszek argiades - - L 

14. 
Plebejus 

argyrognomon 
(Bergsträsser, 1779) 

Modraszek 
srebroplamek 

- - L 

15. 
Aricia agestis (Denis 

& Schiffermüller, 
1775) 

Modraszek agestis - - L 

16. 
Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Modraszek ikar - - BL 

Nymphalidae 

17. 
Argynnis aglaja 
(Linnaeus, 1758) 

Dostojka aglaja - - P 

18. 
Issoria lathonia 

(Linnaeus, 1758) 
Dostojka latonia - - BL 

19. 
Boloria dia 

(Linnaeus, 1767) 
Dostojka dia - - BL 

20. 
Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka admirał - - BL 

21. 
Aglais io (Linnaeus, 

1758) 
Rusałka pawik - - BL 

22. 
Aglais urticae 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka pokrzywnik - - L 

23. 
Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

Rusałka kratkowiec - - BL 

24. 
Nymphalis antiopa 

(Linnaeus, 1758) 
Rusałka żałobnik - - P 
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25. 
Lasiommata megera 

(Linnaeus, 1767) 
Osadnik megera - - P 

26. 
Coenonympha 

glycerion 
(Borkhausen, 1788) 

Strzępotek glicerion - - P 

27. 
Coenonympha 

pamphilus (Linnaeus, 
1758) 

Strzępotek ruczajnik - - BL 

28. 
Aphantopus 
hyperantus 

(Linnaeus, 1758) 
Przestrojnik trawnik - - BL 

29. 
Maniola jurtina 
(Linnaeus, 1758) 

Przestrojnik jurtina - - BL 

30. 
Melanargia galathea 

(Linnaeus, 1758) 
Polowiec 

szachownica 
- - P 

Układ systematyczny przyjęto za Buszko, Masłowski 2015. 

 

Najliczniejsze pod względem struktury jakościowej były motyle należące do rodziny 

Nymphalidae, gdzie wykazano łącznie 20 gatunków. Mniej liczne były rodziny Pieridae  

i Lycaenidae, w których stwierdzono po 7 gatunków. Najmniej liczna okazała się rodzina 

Papilionidae - 1 gatunek oraz Hesperiidae - 3 gatunki (ryc.35).   

 
Ryc.35. Struktura jakościowa rodzin na trzech obszarach badawczych. 

Inaczej wygląda rozkład rodzin w strukturze ilościowej. Motyle należące do rodzin 

Hesperiidae, Pieridae i Nymphalide dominowały na każdym badanym obszarze (Tab.14-16). 

Na terenie wąwozów najliczniej występowały gatunki eurytopowe tj. Thymelicus lineola, 

Pieris brassicae, P. rapae, P. napi, Aglais io, Polyommatus icarus, Aphantopus hyperantus, 

Coenonympha pamphilus, Issoria lathonia, Maniola jurtina. Najrzadsze zaś były gatunki 

stenotopowe, charakterystyczne dla danego typu siedliska. Stwierdzono kilka gatunków 

związanych z roślinnością kserotermiczną - Pontia edusa, Colias hyale, Polyommatus coridon, 
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Lasiommata megera, Melanargia galathea. Wykazano również jeden gatunek typowo leśny, 

jakim jest osadnik egeria Pararge egeria, oraz jeden gatunek higrofilny – Lycaena dispar. 

Zaznaczyć tu należy, że czerwończyk nieparek pomimo, że jest powszechnie uważany za 

gatunek higrofilny, równie często notowany jest na siedliskach ruderalnych.  

O jego występowaniu decyduje przede wszystkim obecność roślin pokarmowych gąsienic  

i roślin nektarodajnych odwiedzanych przez imago (Sielezniew 2015).  

Wspomnieć należy, że na terenie wąwozów obserwowano również liczne osobniki 

gatunków wędrownych tj. Vanessa atalanta, czy Vanessa cardui.  

W ujęciu jakościowym największe podobieństwo (liczone według wzoru  Jaccarda) 

charakteryzuje Górki Czechowskie oraz wąwóz Lipnik (Pxy ≈ 82%). Są to miejsca najbardziej 

do siebie podobne pod względem siedliskowym, przy jednoczesnym najmniejszym stopniu 

degradacji.  

Najmniejsze podobieństwo faunistyczne obserwowano pomiędzy Górkami 

Czechowskimi, a Zimnymi Dołami, gdzie Pxy ≈ 74%.  Różnica ta jest spowodowana zarówno 

naturalną specyfiką warunków klimatycznych panujących w Zimnych Dołach, jak i również 

spowodowana jest znaczną zabudową skarp kserotermicznych przez domki jednorodzinne. 

Takie same powody różnic w  podobieństwie faunistycznym upatruje się pomiędzy wąwozem 

Lipnik, a Zimnymi Dołami, gdzie Pxy = 80%.  

Na obszarze badanych wąwozów stwierdzono jeden gatunek chroniony (Dz.U. 2016 

poz. 2183), jakim był czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Ponadto wykazano pięć 

taksonów ujętych na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 

2002). Były to: dostojka eufrozyna Boloria euphrosyne (NT), czerwończyk nieparek Lycaena 

dispar (LC), paź królowej Papilio  machaon (LC), mieniak strużnik Apatura ilia (LC), rusałka 

drzewoszek Nymphalis xanthomelas (DD). 

Największą wartość wskaźnika cenności biocenoz REBp stwierdzono dla Górek 

Czechowskich, gdzie REBp ≈ 4 %. Tylko na terenie tego obszaru odnotowano występowanie 

dostojki eufrozyny B. euphrosyne, pazia królowej P.  machaon, mieniaka strużnika A. ilia  oraz 

rusałki drzewoszka N. xanthomelas (DD). Jest to również miejsce, gdzie omawiane gatunki 

występują na dużym obszarze (ryc.35). 
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Ryc.35. Obszary występowania chronionych i zagrożonych gatunków motyli dziennych na obszarze Górek 

Czechowskich 

Pomimo starań nie udało się potwierdzić występowania modraszka ariona – gatunku 

chronionego, o kategorii zagrożenia EN. Pomimo występowaniu w siedlisku mrówek 

gospodarzy (Myrmica sp.) oraz rośliny pokarmowej pierwszych stadiów rozwojowych 

gąsienic (macierzanki) nie udało się zaobserwować tego motyla. Być może jest to 

spowodowane zbyt późnym okresem rozpoczęcia badań. Podobnie nie odnotowano 
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chronionego szlaczkonia szafrańca Colias myrmidone wykazanego w poprzednich badaniach 

(Sekuła 2004). w związku z ochroną gatunkową oraz wysokimi kategoriami zagrożeń obu 

gatunków zasadne wydaje się przeprowadzenie dodatkowych badań rozpoczynając od 

okresu wiosennego. 

Pozostałe dwa wąwozy charakteryzowały się podobną wartością wskaźnika cenności 

biocenoz, wynoszącą REBp ≈ 2 %. w miejscach tych wykazano zarówno czerwończyka 

nieparka Lycaena dispar, jak i pazia królowej Papilio  machaon. Obszar występowania tych 

dwóch gatunków jest jednak mniejszy niż w przypadku Górek Czechowskich. (ryc. 36 i 37). 

 

 
Ryc. 36. Obszary występowania chronionych i zagrożonych gatunków motyli dziennych na obszarze wąwozu 

Lipnik.  
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Ryc. 37. Obszary występowania chronionych i zagrożonych gatunków motyli dziennych na obszarze wąwozu 

Zimne Doły.   

3.3.3. Wnioski   
Badania nad motylami dziennymi wąwozów Lublina są niedoszacowane. Brakuje 

w nich wiosennego aspektu fenologicznego. Prace terenowe rozpoczęły się zbyt późno,  

biorąc pod uwagę nietypowe, długookresowe ocieplenie w okresie wiosennym. w momencie 

rozpoczęcia badań obserwowano gatunki charakterystyczne dla środka lata.  

Jest to bezpośrednią przyczyną braku w wykazie niektórych gatunków motyli. Ponadto 

brakuje w nich informacji o występowaniu dwóch kluczowych gatunków tj. modraszek arion  

i szlaczkom szafraniec, wykazanych w poprzednich opracowaniach.  

3.4. Ważki (dr hab. Paweł Buczyński) 

3.4.1. Metody i materiały 
Na terenie opracowania tylko w wąwozie Zimne Doły, występują na stałe wody 

powierzchniowe, co stwarza ważkom odpowiednie warunki do rozwoju. Jednak z danych 

literaturowych wiadomo, że w wąwozie Lipnik były jeszcze co najmniej 13 lat temu trzy 

zbiorniki wodne, dwa okresowe i jeden trwały i w dwóch z nich rozwijały się ważki (Balana 

i in. 2006). z tego względu obserwacje rozciągnięto także na ten wąwóz, uwzględniając 

szczególnie dawny zbiornik trwały, by ocenić, czy są tu jeszcze warunki korzystne dla tej 

grupy owadów. z kolei trzeci badany obszar – Górki Czechowskie – był i jest pozbawiony wód 

powierzchniowych. Jednak niedaleko niego leżą stawy w Ogrodzie Botanicznym UMCS 

i płynie rzeczka Czechówka, dlatego potencjalnie mogą one mieć znaczenie jako miejsce 
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żerowania ważek. w związku z tym prowadzono liczenie ważek na powierzchni lądowej 

wyznaczonej w południowej części Górek. 

Z wyjątkiem wąwozów bez wód powierzchniowych, badania prowadzono tylko na 

stanowiskach przynajmniej okresowo podmokłych, co jest warunkiem brzegowym dla 

występowania autochtonicznego ważek. Wyznaczono je na rekonesansie terenowym 

w okresie początkowym badań, który objął miejsca wybrane na podstawie analizy zdjęć 

lotniczych i map. Później, podczas już prowadzonych badań kontrolowano ogólnie pod 

kątem pojawienia się wody także stanowiska odrzucone – bez skutku. Przykładowe miejsca 

pozbawione wody przez cały okres badań przedstawiono na Fot. 23-25. 

 
Fot. 23 Suche koryto Konopniczanki powyżej mostu przy ul. Lipniak, 5 VII. (P. Buczyński) 
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Fot. 24 Suche koryto Konopniczanki na wysokości zbiornika przy ul. Lipniak, 5 VII. (P. Buczyński) 

 
Fot. 25 Suche koryto Konopniczanki w granicach ogródków działkowych na północ 

od  przy ul. Nałęczowskiej, 5 VII. (P. Buczyński) 

 

W wąwozie Zimne Doły (ryc. 38) siedliska wodne i podmokłe występowały głównie 

w części południowej.  
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Ryc. 38. Wąwóz Zimne Doły i lokalizacja stanowisk badawczych (kolor czerwony):  

A – stale płynący odcinek Konopniczanki, B – strefa ze zbiornikami w pobliżu posesji Konopnica 47, C – 

zbiornik przy posesji przy ul. Lipniak 16, D – zbiornik przy ul. Łużyczan, E – zbiornik przy ul. Nałęczowskiej. 

Strzałkami niebieskimi zaznaczono kontrolowane stanowiska bez wody (http://mapy.geoportal.gov.pl). 

 

Konopniczanka, uregulowana na całej długości, była najszersza przy remizie OSP 

Konopnica (w zastoiskach do 2,5 m) i potem stopniowo zwężała się. Na łąki na północ od 

posesji Konopnica 47 wpływała szeroka na mniej niż 1 m i tam zanikała: koryto strumienia 

przy ul. Lipniak było suche przez cały okres badań. Nie stwierdzono w nim wody też nigdzie 

dalej na północ – poza bezpośrednim sąsiedztwem zbiorników na wodę deszczową przy ul. 

Łużyczan i ul. Nałęczowskiej. Jedyna stwierdzona w dolinie Konopniczanki podmokłość 

naturalna to okresowe mokradło w pobliżu posesji Konopnica 47. 

Ważnym elementem sieci hydrograficznej doliny Konopniczanki były sztuczne 

zbiorniki tworzone w celu zbierania wody deszczowej: w pobliżu posesji Konopnica 47, koło 

posesji przy ul. Laskowej 16, koło ul. Łużyczan i koło ul. Nałęczowskiej (Ryc. 39). z wyjątkiem 

zbiorników koło posesji Konopnica 47, były one okresowe. 

Na niektórych posesjach przy części południowej wąwozu Zimne Doły znajdowały się 

niewielkie zbiorniki ozdobne i baseny kąpielowe. Zapewne mogły w nich rozwijać się ważki, 

jednak były to miejsca otoczone wysokim ogrodzeniem i niedostępne. Wyjątek stanowił 

tylko zbiornik na posesji Konopnica 47, otoczony siatką i leżący blisko drogi. i ten zbiornik 

uwzględniono w badaniach. 

Ogółem, w wąwozie Zimne Doły badano systematycznie występowanie ważek na 9 

stanowiskach. Były to (Ryc. 38-40): 
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1. Konopniczanka od przepustu pod drogą na południe od remizy OSP Konopnica do 

posesji przy ul. Lipniak 34. Ten odcinek podzielono na cztery pododcinki o różnym otoczeniu 

bezpośrednim i nasileniu antropopresji (ryc. 39). 

 

 
Ryc. 39. Stanowiska badane w części południowej wąwozu Zimne Doły (numeracja  

jak w tekście) (http://mapy.geoportal.gov.pl). 

 

A. od przepustu pod drogą na południe od remizy OSP Konopnica do wjazdu do tej 

remizy (51º13’49”N 22º27’43”E – 51º13’51”N 22º27’48”E) (Fot. 27) – strumień w terenie 

otwartym, lokalnie z krzewami przy brzegu, z bujną roślinnością, otoczony bezpośrednio: 

zabudowaniami, drogą i składowiskiem materiałów budowlanych; 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Fot. 27. Konopniczanka – odcinek 1A, 5 VII. (P. Buczyński) 

B. od wjazdu do remizy do połowy biegu ul. Laskowej (51º13’51”N 22º27’48”E – 

51º14’05”N 22º27’50”E) (Fot. 28, 29) – strumień w dużej części ocieniony krzewami 

i drzewami, od zachodu przylegający bezpośrednio do posesji, ale od wschodu sąsiadujący 

z ugorem; składało się nań wiele krótkich, przylegających do poszczególnych posesji 

fragmentów o bardzo różnym stopniu przekształcenia: od seminaturalnych do 

wybetonowanych, od w pełni ocienionych do całkowicie nasłonecznionych; 

 
Fot. 28 Konopniczanka – odcinek 1B, fragment całkowicie otwarty, 21 IX. (P. Buczyński) 
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Fot. 29 Konopniczanka – odcinek 1B, fragment silnie ocieniony, 21 IX. (P. Buczyński) 

C. od połowy biegu ul. Laskowej do posesji Konopnica 47 (51º14’05”N 22º27’50”E – 

51º14’14”N 22º28’04”E) (Fot. 30) – odcinek podobny do odcinka 1B, także o zróżnicowanym 

ocienieniu i bogactwie roślinności, ale niemal na całej długości ugorami otoczony z obu 

stron; 

 
Fot. 30 Konopniczanka – odcinek 1C, fragment silnie ocieniony, 21 VII. (P. Buczyński) 
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D. od posesji Konopnica 47 do posesji przy ul. Lipniak 34 (51º14’14”N 22º28’04”E – 

51º14’24”N 22º28’44”E) (Fot. 31) – strumień płynący przez łąkę: ekstensywnie użytkowaną, 

miejscami w ogóle niegospodarowaną. Tworzyły go naprzemiennie odcinki wśród roślinności 

wykaszanej, otwarte, i zacienione przez pas drzew z dominacją olchy czarnej (Alnus 

glutinosa). 

 
Fot. 31. Konopniczanka – odcinek 1D, 21 VII. (P. Buczyński) 

 

2. Zbiorniki zbierające wodę deszczową koło posesji Konopnica 47 (51°14’13”N 22°28’04”E) 

(Fot. 32). w terenie otwartym, wybetonowane, o powierzchni ok. 600 i 800 m². Brzeg stromy, 

ze skąpo rosnącymi helofitami i z roślinnością zielną, lustro wody lokalnie z płatami rdestu 

ziemnowodnego (Polygonum amphibium). Woda mętna, latem obserwowano umiarkowanie 

obfite zakwity sprzężnic, które tworzył niewielkie maty pływające na powierzchni wody. 

Zbiornik trwały o stosunkowo małych wahaniach poziomu wody. 
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Fot. 32. Zbiorniki na wodę deszczową przy ul. Laskowej – stanowisko 2., 5 VII. (P. Buczyński) 

 

3. Zbiornik na posesji Konopnica 47 (51°14’15”N 22°28’03”E) (Fot. 33). Częściowo otwarty, 

częściowo otoczony pasem zadrzewienia, o powierzchni ok. 800 m². Brzeg łagodny, 

z roślinnością trawiastą i z kępami kosaćca żółtego (Iris pseudacorus). Woda mętno-zielona, 

silne zakwity sinic. Zbiornik trwały o stosunkowo małych wahaniach poziomu wody. 

 
Fot. 33 Zbiorniki na posesji Konopnica 47 – stanowisko 3., 21 IX. (P. Buczyński) 
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4. Okresowa podmokłość na podłożu mineralnym na skraju łąki na północ od stanowisk 2. 

i 3. (51°14’15”N 22°28’0”E) (Fot. 34). Powierzchnia ok. 50 m², miąższość wody w lipcu 

maksymalnie 5 cm, w II połowie sierpnia stanowisko wyschło całkowicie i wody nie 

stwierdzono też we wrześniu. Woda zimna, przezroczysta. Miejsce silnie zarośnięte 

roślinnością zielną.  

 
Fot. 34 Podmokłość na łące przy ul. Laskowej – stanowisko 4., 21 VII. (P. Buczyński) 

 

 
Ryc. 40. Stanowiska badane w części północnej wąwozu Zimne Doły:  

A – przy ul. Lipniak, B – w pobliżu ul. Wojciechowskiej (numeracja jak w tekście) 

(http://mapy.geoportal.gov.pl). 

 

5. Zbiornik zbierający wodę deszczową koło ul. Lipniak, ok. 100 m na południe od ul. 

Wojciechowskiej (51°14’45”N 22°29’23”E) (Fot. 35, 36). Powierzchnia ok. 400 m², głębokość 

do 1 m. Zbiornik silnie astatyczny, napełniający się okresowo wodą deszczową. Na początku 
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lipca był całkowicie suchy, 21 VII wypełniony wodą, a już w II połowie września znów suchy – 

choć od niedawna (stwierdzono wilgotne dno i pozostałości wody w odpływie). Dno i brzeg 

wybetonowane. Woda mętna (prawdopodobnie zawiesina lessowa), brak roślinności 

wodnej, pobrzeże z obfitą roślinnością zielną. 

 
Fot. 35 Zbiornik koło ul. Lipniak – stanowisko 5. Okres wyschnięcia (5 VII). (P. Buczyński) 

 
Fot. 36 Zbiornik koło ul. Lipniak – stanowisko 5. Okres wypełnienia wodą (21 VII). (P. Buczyński) 
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6. Zbiornik zbierający wodę deszczową koło ul. Łużyczan (51°15’07”N 22°29’49”E) (Fot. 

37). Powierzchnia ok. 2000 m², trwały, choć z dużymi wahaniami poziomu wody, brzeg 

stosunkowo łagodny. Woda mętna, z niewielkimi zakwitami sprzężnic. Płytkie pobrzeże 

lokalnie z rzadkim szuwarem ponikła (Heleocharis sp.). 

 
Fot. 37 Zbiornik koło ul. Łużyczan – stanowisko 6, 5 VII. (P. Buczyński) 

7. Konopniczanka przy zbiorniku koło ul. Łużyczan (51°15’07”N 22°29’51”E) (Fot. 38). 

Otwarty odcinek pomiędzy ugorem a ogródkami przydomowymi, uregulowany, z dnem 

wyłożonym płytami betonowymi. Stale wypełniony stagnującą, mętną wodą spływającą 

odpływem za stanowiska nr 6. Brak roślinności wodnej, miejscami duże płaty zalanych traw. 

 
Fot. 38 Konopniczanka koło zbiornika przy ul. Łużyczan – stanowisko 7, 5 VII. (P. Buczyński) 
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8. Konopniczanka powyżej ul. Nałęczowskiej (51°15’10”N 22°29’56”E) (Fot. 39). Bardzo 

podobna do stanowiska nr 7 ale ocieniona częściowo drzewami i krzewami rosnącymi na 

granicach posesji. Przez większą część sezonu bez wody, zalana tylko po dłuższym okresie 

gorszej pogody w połowie lipca. 

 

 
Fot. 39 Konopniczanka powyżej ul. Nałęczowskiej okresowo wypełniona wodą po kilkudniowym okresie 

deszczy – stanowisko 8, 21 VII. (P. Buczyński) 

 

9. Zbiornik zbierający wodę deszczową na północ od ul. Nałęczowskiej (51°15’12”N 

22°30’01”E) (Fot. 40, 41). w terenie otwartym, na skraju ogródków działkowych. 

Powierzchnia ok. 1000 m². Poziom wody zależny od opadów deszczu: 5 VII zbiornik był 

całkowicie wyschnięty (z dnem suchym i spękanym), 21 VII wypełniony wodą, by do 21 IX 

znów całkowicie wyschnąć. Roślinności typowo wodnej brak, pobrzeże z trawami i rdestem 

ziemnowodnym 
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Fot. 40 Zbiornik przy ul. Nałęczowskiej – stanowisko 9, 21 VII. (P. Buczyński) 

 

 
Fot. 41 Zbiornik przy ul. Nałęczowskiej – stanowisko 9, 21 IX. (P. Buczyński) 

 

W wąwozie Górki Czechowskie, gdzie w ogóle brak wód powierzchniowych, 

kontrolowano tylko jedną powierzchnię lądową w części południowej (51º15’36” – 

51º16’01”N, 22º31’44” – 22º32’18”E) – leżącą najbliżej Ogrodu Botanicznego UMCS i rzeczki 
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Czechówki (Ryc. 5, Fot. 42, 21). w większej części był to teren otwarty, silnie nasłoneczniony, 

zarastający silnie nawłocią (Solidago sp.). Tylko od strony dzielnicy Czechów dominowały 

zakrzewienia i niski drzewostan liściasty. 

 
Fot. 42 Górki Czechowskie – część wschodnia, przy zakrzewieniach, 5 IX. (P. Buczyński) 

 

 
Fot. 43 Górki Czechowskie – część centralna, 21 IX. (P. Buczyński) 
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W również bezwodnym wąwozie Lipnik badano dwie powierzchnie. Powierzchnia A 

obejmowała nieckę dawnego zbiornika trwałego (51°16’24”N 22°36’66”E) (Fot. 44, 43). 

Teren otwarty, powierzchnia około 3800 m². Wciąż porasta go częściowo roślinność 

wilgociolubna, m.in. sity (Juncus sp.), tatarak zwyczajny (Acorus calamus L.) oraz miejscami 

zwartymi płatami trzcina (Phragmites australis (Cav.) Trix. ex Steud.). Jednak towarzyszyły jej 

duże domieszki roślinności zielnej, która szczególnie w drugiej połowie sezonu zaczynała 

bardzo silnie dominować. Wczesnym latem były też widoczne miejsca odsłonięte, w których 

być może wiosną stagnowała woda, co mogło hamować ich zarastanie roślinnością zielną 

(Fot. 44). Jednak później i one silnie zarastały. 

 

 
Fot. 44 Wąwóz Lipnik – niecka dawnego zbiornika trwałego, 9 VII. (P. Buczyński) 
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Fot. 45 Wąwóz Lipnik – to samo miejsce, 21 IX. (P. Buczyński) 

 

Powierzchnię B stanowiły suche zbocza i dno części centralnej i dolnej wąwozu, 

w których mogły żerować ważki zalatujące z doliny Bystrzycy (Fot. 46, 47). 

 

 
Fot. 46 Wąwóz Lipnik – część centralna, widok ze zbocza, 9 VII. (P. Buczyński) 
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Fot. 47 Wąwóz Lipnik – część dolna, blisko wejścia od ul. Grodzickiego, 9 VII. (P. Buczyński) 

3.4.2. Metody zbierana i analizy materiału 
Każde stanowisko było badane trzykrotnie, co miesiąc od lipca do września. 

Każdorazowo na stanowisku wykonywano kontrolę przyżyciową występowania imagines, 

prowadząc obserwacje gołym okiem i za pomocą lornetki oraz wykonując dokumentację 

fotograficzną. Określano: 

 skład gatunkowy danego zgrupowania ważek; 

 liczebność każdego gatunku w skali: 1 osobnik na 100 mb brzegu lub transektu 

lądowego; 2-10; 11-20; 21-50; 51-100; ponad 100 osobników; 

 występowanie osobników terenalnych (świeżo po przeobrażeniu) i juwenilnych; 

 występowanie i intensywność zachowań rozrodczych – terytorializmu, przenoszenia 

spermy przed kopulacją, tandemów, par in copula, znoszenia jaj. 

Zgromadzono ogółem 179 obserwacji (gatunek / stanowisko / dzień). w oparciu 

o zebrane dane dzielono stwierdzone gatunki na: autochtoniczne – gdy stwierdzono osobniki 

juwenilne i teneralne i/lub obserwowano intensywny behawior rozrodczy; prawdopodobnie 

autochtoniczne – gdy zaobserwowano sporadyczny behawior rozrodczy i/lub bardzo liczne 

występowanie w siedlisku odpowiednim do rozwoju; stwierdzone – w pozostałych 

przypadkach. 

Wymagania siedliskowe gatunków określono w oparciu o opracowanie Bernarda i in. 

(2009). Dane o ich rozpowszechnieniu i rozprzestrzenieniu w Polsce pochodzą też z pracy 

Bernarda i in. (2009). Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami obliczono 

z wykorzystaniem jakościowej formuły Jaccarda i uporządkowano w skróconym dendrycie 

wrocławskim (Grabiński 1992). w analizie sozologicznej oparto się, poza występowaniem 

wrażliwych gatunków stenotopowych, o: Czerwoną listę ważek Polski, Czerwoną listę ważek 
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Europy i Unii Europejskiej (Kalkman i in. 2010), listę gatunków chronionych w Polsce 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw 216 poz. 2183), listy gatunków parasolowych (Bernard 

i in. 2002). 

3.4.3. Wyniki i ich omówienie 

3.4.3.1. Ważki stwierdzone w wąwozie Zimne Doły 
Stwierdzono 27 gatunków (Tab. 17). 

 

Tab.17. Ważki stwierdzone w wąwozie Zimne Doły.  

Gatunek Stanowisko nr 

 1A 1B 1C 1D 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Calopteryx splendens (Harr.)      +       

2. Calopteryx virgo (L.)             

3. Lestes dryas Kirby             

4. Lestes sponsa (Hansem.)             

5. 
Chalcolestes viridis (Vander 

L.) 
            

6. Platycnemis pennipes (Pall.)        +     

7. Ischnura elegans (Vander L.)             

8. Ischnura pumilio (Charp.)             

9. 
Enallagma cyathigerum 

(Charp.) 
            

10. Coenagrion puella (L.)             

11. 
Erythromma najas 

(Hansem.) 
            

12. 
Erythromma viridulum 

(Charp.) 
            

12. Aeshna cyanea (Müll.)    +         

13. Anax imperator Leach             

14. Libellula depressa L.             

16. Libellula fulva (Müll.)             

17. Libellula quadrimaculata L.             

18. Orthetrum albistylum (Sel.)          +   

19. 
Orthetrum brunneum 

(Fonsc.) 
            

20. Orthetrum cancellatum (L.)   +          

21. 
Crocothemis erythraea 

(Brullé) 
            

22. Sympetrum flaveolum (L.)    +   +      
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23. 
Sympetrum meridionale 

(Sel.) 
            

24. 
Sympetrum pedemontanum 

(All.) 
  + +         

25. 
Sympetrum sanguineum 

(Müll.) 
   +  +       

26. 
Sympetrum striolatum 

(Charp.) 
            

27. Sympetrum vulgatum (L.)             

liczba gatunków: 3 3 12 6 21 13 8 8 15 4 3 15 

w tym autochtonicznych  

i prawdopodobnie 

autochtonicznych: 

3 3 10 2 21 12 8 7 15 3 3 15 

Numeracja stanowisk jak w tekście. Symbole:  – gatunek autochtoniczny,  – gatunek 

prawdopodobnie autochtoniczny, + – gatunek stwierdzony. 

 

Tylko małą część wykazanych ważek stanowiły stenotopy. Były to: 

 Calopteryx virgo – reobiont (gatunek obligatoryjnie związany z wodami bieżącymi); 

 Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Orthetrum brunneum oraz Sympetrum 

pedemontanum – reofile (gatunki preferujące wody bieżące); 

 Lestes dryas, Sympetrum flaveolum – gatunki preferujące wody astatyczne.  

Pozostałe stwierdzone gatunki cechuje bardzo szerokie spektrum siedliskowe obejmujące 

większość rodzajów wód powierzchniowych włącznie z wodami bieżącymi o wolniejszym 

nurcie, albo przynajmniej wiele różnych rodzajów wód stojących. Przy niewątpliwej 

eurytopowości ich wszystkich, można wśród nich wskazać gatunki wykazujące pewne 

preferencje względem: 

 stadiów pionierskich sukcesji zbiorników – Ischnura pumilio, Libellula depressa; 

 wysokiej temperatury wody, zatem zasiedlające głównie ciepłe zbiorniki terenów 

otwartych – Erythromma viridulum, Orthetrum albistylum, Crocothemis erythraea, 

Sympetrum meridionale, Sympetrum striolatum. 

Analizując dane przedstawione w Tab. 6 można wyodrębnić dwie główne grupy stanowisk, 

które diametralnie różnią się składem fauny. Pierwszą z nich stanowią trzy  

z czterech odcinków Konopniczanki biegnących wzdłuż ul. Raszyńskiej, ul. Laskowej i na 

łąkach poniżej ul. Laskowej, drugą – zbiorniki zbierające wody deszczowe oraz zbiornik na 

posesji Konopnica 47. To zróżnicowanie potwierdzają też wyniki analiz zoocenotycznych: 

w dendrycie podobieństw te stanowiska tworzą odpowiednio, silnie się wyodrębniające bloki 

A i B (Ryc. 41). 
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Ryc. 41. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami w wąwozie Zimne Doły (wyniki dla gatunków 

autochtonicznych i prawdopodobnie autochtonicznych).  

 

Liczby przy osiach oznaczają podobieństwo wyrażone w procentach. Elementem 

dominującym w faunie Konopniczanki były reobionty i reofile, szczególnie świtezianki 

(Calopteryx spp.). Ich występowanie było zależne od nasilenia antropopresji (stopnia 

przekształcenia koryta i doliny, otoczenia cieku), które spadało wraz z biegiem strumienia. 

w odcinku zaburzonym najsilniej notowano tylko nieliczne C. splendens (<10 osobn.·100 m-

2), w pozostałych odcinkach była ona liczniejsza i towarzyszyła jej coraz liczniej, bardziej 

wymagająca siedliskowo C. virgo, której sprzyjała też większa liczba fragmentów 

zacienionych cieku. Na podstanowisku 1C notowano nawet bardzo wysokie u tego gatunku 

zagęszczenia >50 osobn.·100 m-2. Zatem fauna tych stanowisk była zdominowana przez 

stenotopy. Jednak była zarazem bardzo uboga w gatunki, zwłaszcza rozwijające się w tych 

miejscach (2-3 gat.): zimny, miejscami silnie ocieniony ciek to siedlisko niekorzystne nawet 

dla eurytopów. Jedyny wyjątek stanowiło podstanowisko 10C (12 gatunków ogółem, w tym 

10 autochtonicznych i prawdopodobnie autochtonicznych). Jednak wynikało to ewidentnie 

z bezpośredniego sąsiedztwa dużych zbiorników wód stojących (stanowisk nr 2 i 3):  

w tym miejscu (i tylko tu), Konopniczankę kolonizowały gatunki zalatujące znad tych dwóch 

zbiorników, włącznie z termofilnym Orthetrum albistylum. Jednak skuteczność tej kolonizacji 

była raczej niewielka. Opisane wyżej układy gatunków można uznać za typowe dla małych 

cieków wyżynnych Polski, na odcinkach 1B-1D nawet dobrze wykształcone i zachowane.  

Fauna pozostałych stanowisk na Konopniczance (nr 7 i 8) była uboga i w ogóle 

niespecyficzna siedliskowo, co należy wiązać z: niestabilnością lub wręcz okresowością 

i nieregularnością wypełnienia koryta wodą; brakiem przepływu wody; bardzo silnym, 

hydrologicznym i związanym z kolonizacją przez stagnofile wpływem przyległego zbiornika nr 

6. Notowano tu kadłubkową faunę drobnozbiornikową. 

Fauna zbiorników tworzących blok B na ryc. 41 była dość jednorodna i wyraźnie inna, 

niż w Konopniczance (często z całkowitym brakiem gatunków wspólnych). Jej analiza 

pozwala na wskazanie kilku prawidłowości: 

1. tworzyło ją wyraźnie więcej gatunków (8-21); 
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2. jej bogactwo gatunkowe było związane z trwałością zbiornika: fauna najbogatsza 

jakościowo (i najbardziej zbliżona do siebie składem jakościowym) cechowała zbiorniki 

trwałe lub wysychające na najkrótszy okres; 

3. stwierdzono głównie eurytopy szeroko rozprzestrzenione lub pospolite w Polsce; 

4. wśród tych eurytopów znaczny był udział gatunków ciepłolubnych, z których część 

należała do gatunków stwierdzanych w dużej liczbie osobników; 

5. występowanie jedynych występujących autochtonicznie stenotopów – gatunków wód 

astatycznych – była związana ze stopniem okresowości zbiorników, ale nie liniowo: te 

gatunki były najliczniejsze na stanowiskach trwałych ale o silnych wahaniach poziomu wody 

na płytkim obrzeżu, albo wysychających na stosunkowo krótki okres. Silne wysychanie 

zbiornika na długi okres im nie sprzyjało: okres wypełnienia wodą był prawdopodobnie zbyt 

krótki, by larwy tych gatunków były w stanie się rozwinąć  

i przeobrazić; 

6. w zbiornikach o największych stopniach zaburzeń, najliczniejsze były też gatunki 

pionierskie. 

Fauna stanowisk tworzących blok B (ryc. 41) okazała się typowa dla drobnych 

zbiorników o różnym stopniu astatyzmu – i ogólnie bogata jakościowo. Przy niemal 

całkowitym braku naturalnych wód stojących na tym obszarze to właśnie te sztuczne 

zbiorniki zapewniają przetrwanie jego pierwotnej fauny stagnofilnej. Prawdopodobnie nawet 

w kształcie zbliżonym do tego, który cechował dawne zbiorniki naturalne, które musiały 

przynajmniej lokalnie występować w badanym wąwozie. 

Trudno ocenić, na ile stabilna jest fauna ważek mokradła na łące przy ul. Laskowej 

(stanowiska 4.). Odnotowano tu 8 gatunków ważek, z których u większości obserwowano 

behawior rozrodczy. Jednak żaden nie występował licznie (maksymalne zagęszczenia: 11-20 

osobn.·100 m-2). Ponadto, całkowite i silne wyschnięcie zbiornika o takim podłożu, jakie 

stwierdzono we wrześniu, wskazuje na niemożność przetrwania tego okresu przez większość 

wykazanych tu gatunków – poza Sympetrum flaveolum, który jest wtedy w stadium jaja. Na 

brak trwałej fauny może wskazywać też brak imagines Lestes spp. i Sympetrum spp. podczas 

kontroli we wrześniu: przedstawiciele tych rodzajów są w stanie rozpoznać m.in. po 

strukturze roślinności miejsca, w których wiosną będzie stagnować woda, i znoszą w nich jaja 

nawet w okresie wyschnięcia. Zatem przynajmniej obecnie omawiane stanowisko ma faunę 

raczej w dużym stopniu efemeryczną, tworzącą się skutek corocznej (?) kolonizacji, zapewne 

głównie ze stanowisk sąsiednich. 

Najciekawszym gatunkiem odnotowanym na stanowisku 4. było Orthetrum brunneum 

– reofil, ale też gatunek pionierski, który może rozwijać się przy pierwszych stadiach sukcesji 

naturalnych i antropogenicznych wód stojących. Zwłaszcza, jeśli są one zasilane wodami 

bieżącymi lub wodami z wysięków wód gruntowych, co może mieć miejsce na omawianym 

stanowisku. Dwukrotnie obserwowano tu umiarkowanie intensywny behawior rozrodczy: 

samce terytorialne, tandemy, kopulacje, znoszenie jaj. Widać po tym, że warunki siedliskowe 

panujące wiosną i latem są odpowiednie dla tego gatunku. Gdyby w latach wilgotniejszych 

omawiany zbiornik stał się trwały, może tu powstać jego stabilna populacja. 
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3.4.3.2. Ważki stwierdzone w wąwozie Górki Czechowskie 
Znaczenie tego wąwozu dla ważek okazało się minimalne: odnotowano tylko dwa 

gatunki – Sympetrum sanguineum (Müll.) i S. vulgatum (L.). Zagęszczenia żerujących 

i odpoczywających osobników nie przekraczały 20 osobn.·100 m-2, a i to tylko w części 

wschodniej badanej powierzchni, na pograniczu zadrzewień (Fot. 20). w jej części centralnej 

(Fot. 21) notowano pojedyncze osobniki. Oba stwierdzone gatunki to pospolite w Polsce 

eurytopy. Biorąc pod uwagę skład fauny terenów sąsiednich (Buczyński dane niepubl.), na 

teren badań zalatywały prawdopodobnie znad stawów w Ogrodzie Botanicznym, gdzie 

tworzą duże populacje. 

3.4.3.3. Ważki stwierdzone w wąwozie Lipnik 
Stwierdzono tu 8 gatunków ważek – po 5 na każdej z badanych powierzchni (Tab. 6). 

Na obszarze dawnego, wyschniętego zbiornika trwałego obserwowano tylko pojedyncze 

imagines. Behawior rozrodczy odnotowano tylko u Sympetrum vulgatum: raz obserwowano 

terytorialnego samca. Pozostałe gatunki były reprezentowane przez osobniki żerujące 

w niecce zbiornika. Biorąc pod uwagę jego bardzo silny astatyzm, spośród nich szansę na 

rozwój na tym stanowisku miał tylko Lestes dryas, którego rozwój notowano też w 2005 r.1. 

Na pewno trzeba kontynuować obserwacje wiosną i wczesnym latem 2019 r., by sprawdzić, 

czy nie przetrwała tu choćby niewielka populacja autochtoniczna tego gatunku. 

Na stricte lądowej powierzchni B obserwowano oczywiście wyłącznie ważki odpoczywające 

i żerujące (Tab. 18).  

 

Tab. 18. Ważki stwierdzone w wąwozie Lipnik.  

Gatunek Powierzchnia 

 A B 

1. Calopteryx splendens (Harr.)  + 

2. Lestes dryas Kirby +  

3. Platycnemis pennipes (Pall.)  + 

4. Ischnura elegans (Vander L.) +  

5. Aeshna mixta Latr.  + 

6. Orthetrum cancellatum (L.) +  

7. 
Sympetrum sanguineum 

(Müll.) 
 + 

8. Sympetrum vulgatum (L.)  + 

liczba gatunków: 5 5 

w tym autochtonicznych  

i prawdopodobnie autochtonicznych: 

1 0 

A – niecka dawnego zbiornika trwałego, B – zbocza i dno wąwozu. (Symbole jak w Tab. 17). 

 

Reofile (Calopteryx splendens i Platycnemis pennipes) obserwowano nawet w dość 

dużych liczbach osobników (do osobn.·100 m-2), ale tylko w dolnej części wąwozu. z całą 
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pewnością pochodziły znad Bystrzycy, w której oba gatunki tworzą duże populacje 

autochtoniczne. Płynie ona w odległości 200 m w linii prostej. 

Biorąc pod uwagę dane z powierzchni A, pozostałe trzy gatunki – eurytopy, 

stagnofile– przylatywały głównie znad rowów i starorzeczy w dolinie Bystrzycy. Je też 

obserwowano głównie w części dolnej wąwozu, choć zalatywały także pojedynczo do części 

centralnej. Być może niektóre osobniki pochodziły z powierzchni A, jeśli woda w czerwcu 

utrzymywała się wystarczająco długo, by mogły tu się przeobrazić. Jest to rzecz wymagająca 

weryfikacji w następnym sezonie badawczym. 

3.4.4. Wnioski 
Na badanych powierzchniach stwierdzono ogółem 28 gatunków ważek – czyli 38% 

fauny krajowej, która liczy obecnie 74 gatunki (Buczyński i in. w druku). Jest to liczba dość 

duża, gdy weźmie się pod uwagę małe zróżnicowanie siedlisk ważek. Bogactwo gatunkowe 

badanych wąwozów było różne i w sposób oczywisty zależne od bogactwa i zróżnicowania 

siedlisk wodnych. Dane przed 13 lat z wąwozu Lipnik pokazują, że sytuacja może być 

dynamiczna: z 14 gatunków autochtonicznych zostały tu obecnie najwyżej 1-2, być może 

nawet żaden. Obecnie Górki Czechowskie i szczególnie Lipnik pełnią tylko funkcję miejsc 

żerowania ważek. Natomiast fauna Zimnych Dołów jest wciąż stosunkowo bogata 

i zróżnicowana, ale i to nie jest stan stabilny. Niepokoi to, że Konopniczanka płynie swym 

korytem tylko na krótkim odcinku badanego obszaru. Jeśli i tu będzie wysychać, zaniknie 

uboga jakościowo ale wybitnie stenotopowa fauna tego cieku. z kolei egzystencja gatunków 

stagnofilnych jest silnie zależna od siedlisk antropogenicznych, głównie zbiorników 

zbierających wody deszczowe. Ta zależność będzie prawdopodobnie trwała ze względu na 

nasilającą się suszę, którą można obserwować w ostatnich latach. Zależnie od dalszego 

istnienia i sposobu utrzymania wód antropogenicznych ich fauna, którą obecnie tworzy 

znacznie ponad 20 gatunków, może silnie się zmienić lub nawet zaniknąć. Zatem dla ochrony 

ważek i nie tylko – bo również przynajmniej dla płazów – są to stanowiska kluczowe 

i gospodarowanie nimi powinno być rozważane w każdym dokumencie dotyczącym ochrony 

przyrody Zimnych Dołów. 

Zgrupowania gatunków rozwijających się w badanych wąwozach (a więc niemal 

wyłącznie w Zimnych Dołach), są dwojakiego rodzaju. w uregulowanej i miejscami mocno 

przekształconej Konopniczance utrzymuje się zgrupowanie bardzo typowe dla małych cieków 

obszarów pozagórskich. w zbiornikach wódach stojących, choć prawie wyłącznie sztucznych, 

rozwinęły się zgrupowania typowe dla drobnych, eutroficznych zbiorników terenów 

otwartych – w ich różnych wariantach, tzn. od typowego dla wód okresowych do typowego 

dla wód trwałych oraz w formach przejściowych, zależnie od astatyzmu danego zbiornika. 

Wbrew pozorom ma to swoją wartość: fauna drobnozbiornikowa, do niedawna niemal 

wszechobecna, jest obecnie zagrożona na dużych obszarach wskutek zanikania siedlisk. 

Także na dużych obszarach Wyżyny Lubelskiej. 

Nie stwierdzono gatunków objętych w Polsce ochroną prawną ani obecnych na 

krajowej Czerwonej liście ważek Polski. Wykazano jedynie trzy z 25 wyróżnionych w faunie 

Polski gatunków parasolowych (Tab. 19). 
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Tab. 19. Gatunki parasolowe stwierdzone w badanych wąwozach.  

Gatunek S Wąwóz 

  ZD GC L 

1. Anax imperator Leach B x   

2. Orthetrum albistylum (Sel.) B x   

3. 
Sympetrum 

pedemontanum (All.) 
A x   

 liczba gatunków: – 3 0 0 

S – siedlisko, dla którego ochrony wyznaczono dany gatunek (A – małe cieki terenów 

otwartych, B – zbiorniki w piaskowniach i glinianki). Skróty nazw wąwozów: ZD – Zimne Doły, 

GC – Górki Czechowskie, L – Lipnik. 

 

Dane w tabeli 19 potwierdzają marginalne znaczenie dla ochrony ważek i ich siedlisk 

w przypadkach wąwozów Górki Czechowskie i Lipnik oraz lokalne znaczenie wąwozu Zimne 

Doły. Sympetrum pedemontanum stwierdzono nad Konopniczanką na stanowiskach 10C 

i 10D – najmniej przekształconych i uznanych za najcenniejsze. Znaczące populacje Anax 

imperator i Orthetrum albistylum stwierdzono głównie nad sztucznymi zbiornikami 

zbierającymi wodę deszczową (stanowiskami 2., 3. i 9.), populacje mniejsze ale też 

prawdopodobnie autochtoniczne – w stawie na posesji Konopnica 47 (stanowisku 3.) (oba 

gatunki) i w mokradle łąkowym (stanowisku 4.). Oczywiście to nie są wody powyrobiskowe, 

jednak z siedlisk analizowanych przez Bernarda i in.(2006) te właśnie siedliska są najbardziej 

do nich podobne. Występowanie tych dwóch gatunków w większości zbiorników sztucznych 

w Zimnych Dołach potwierdza przedstawione już w tym raporcie tezy o ich znaczenie dla 

ochrony fauny drobnych zbiorników. 

3.5. Płazy, gady (mgr Paweł Bielak-Bielecki) 

3.5.1. Metodyka badań 
Badania prowadzono od 18 czerwca do 20 października 2018 r, metodą marszrutową 

obejmującą wszystkie dostępne siedliska płazów i gadów. Podstawą badań były obserwacje 

przyżyciowe, niezakłócające czynności życiowych herpetofauny. Prace terenowe 

prowadzono przede wszystkim w godzinach porannych oraz dodatkowo popołudniowych. 

Inwentaryzację wykonywano w różnych warunkach atmosferycznych, mając szczególnie na 

uwadze zwiększoną aktywność płazów podczas deszczowej pogody. Stale notowano 

obserwacje śmiertelności płazów i gadów na drogach.  

Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski 2007, gdzie 1 oznacza 

ilość stwierdzeń w zakresie od 1 do 5 osobników; 2 – od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os.; 4 – 

od 51 do 200 os.; 5 – ponad 200 os. Dodatkowo + zaznaczono potwierdzenie rozrodu na 

stanowisku.  
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3.5.2. Wyniki i ich omówienie 
Tab. 20.Występowanie płazów i gadów w wybranych wąwozach 

 

Podczas badań stwierdzono 6 gatunków płazów oraz 2 taksony gadów. Wyniki te 

stanowią odpowiednio 46% i 50% wszystkich przedstawicieli herpetofauny stwierdzonych do 

tej pory w Lublinie (Chobotow, Czarniawski 2007, 2010). Wykazane tu taksony płazów  

i gadów są prawnie chronione (Dz.U. 2016 poz. 2183). Spośród nich trzy gatunki podlegają 

ochronie ścisłej - grzebiuszka ziemna, ropucha zielona oraz żaba moczarowa, a pięć ochronie 

częściowej - ropucha szara, żaba trawna, kompleks żab zielonych, jaszczurka zwinka oraz 

zaskroniec. Dodatkowo pięć gatunków zostało ujętych w załącznikach Dyrektywy 

Siedliskowej. Grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, żaba moczarowa oraz jaszczurka zwinka 

zostały ujęte w IV załączniku, czyli należą do gatunków ważnych dla Wspólnoty, które 

wymagają ścisłej ochrony. Natomiast żaba trawna występuje w załączniku  V, który wymienia 

wszystkie gatunki ważne dla Wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego 

i eksploatacja może podlegać działaniom w zakresie zarządzania. 

Spośród trzech zinwentaryzowanych wąwozów Zimne Doły oraz Górki Czechowskie 

nie były wcześniej badane pod kątem występującej tam herpetofauny. Jedynie wąwóz Lipnik 

L.p. 
Nazwa 

gatunkowa 
Nazwa 

potoczna 
Górki 

Czechowskie 

Wąwóz 
Lipnik 

Zimne 
Doły 

Ochrona 
gatunkowa 

Dyrektywa 
Siedliskowa 

UE 

Płazy Amphibia 

Płazy bezogonowe Anura 

Grzebiuszkowate Pelobatidae 

1. 
Pelobates fuscus 
(Laurenti, 1768) 

Grzebiuszka 
ziemna 

P R P Ścisła Zał. IV 

Ropuchowate Bufonidae 

2. 
Bufo bufo 

(Linnaeus, 1758) 
Ropucha 

szara 
- R L Częściowa - 

3. 
Bufotes viridis 
Laurenti, 1768 

Ropucha 
zielona 

- P R Ścisła Zał. IV 

Żabowate Ranidae 

4. 
Rana arvalis 

Nilsson, 1842 
Żaba 

moczarowa 
- R R Ścisła Zał. IV 

5. 
Rana temporaria 
Linnaeus, 1758 

Żaba 
trawna 

- L BL Częściowa Zał. V 

6. 
Pelophylax 
esculentus 
complex 

Żaby 
zielone 

- R L Częściowa Zał. V 

Gady Reptilia 

Jaszczurki właściwe Lacertidae 

1. 
Lacerta agilis 

Linnaeus, 1758 
Jaszczurka 

zwinka 
R R P Częściowa Zał. IV 

Połozowate Colubridae 

2. 
Natrix natrix 

(Linnaeus, 1758) 
Zaskroniec 
zwyczajny 

- - P Częściowa - 
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był szerzej badany pod kątem występujących tam organizmów (Balana i in. 2006, Chobotow, 

Czarniawski 2007). 

Dane literaturowe podają z wąwozu Lipnik 10 gatunków płazów i jednego 

przedstawiciela gadów – jaszczurkę zwinkę (Balana i in. 2006, Chobotow, Czarniawski 2007). 

Obecne przeprowadzone badania potwierdziły występowanie 7 gatunków płazów  

oraz obecność jaszczurki zwinki. Nie udało się stwierdzić kumak nizinnego oraz traszek – 

grzebieniastej i zwyczajnej. Są to gatunki silnie zależne od obecności wody na stanowisku, 

której w okresie badawczym nie stwierdzono w zagłębieniach doliny wąwozu. Nie wiadomo, 

czy sytuacja ta miała charakter jednostkowy, wynikający z małej sumy opadów w okresie 

letnim, czy też zbiorniki te już od wielu lat przestały pełnić rolę siedliska organizmów od 

wody zależnych. Być może wykorzystywane są one jedynie w okresie wczesnowiosennym, 

jako miejsca rozrodu niektórych tylko gatunków płazów. By móc w pełni ocenić wartość tego 

siedliska oraz dokonać pełnego rozpoznania herpetofauny konieczne jest  przeprowadzenie 

badań w okresie wczesnowiosennym. Obecnie brakuje wiedzy jakie gatunki przystępują tu 

do rozrodu. Znane są jedynie siedliska w obrębie obszaru, w których stwierdzono 

występowanie wykazanych w opracowaniu płazów i gadów (ryc. 42). 

 
Ryc. 42. Obszary występowania płazów i gadów na obszarze wąwozu Lipnik.  

 

Zimne Doły charakteryzowały się największą różnorodnością oraz liczebnością płazów 

i gadów (Tab. 20, ryc. 43). w obrębie doliny Konopniczanki udało się zlokalizować miejsce 

rozrodu dwóch gatunków – ropuchy szarej oraz żaby trawnej. Ponadto zaobserwowano 

jesienne wędrówki żab trawnych na miejsce zimowania, jakim jest koryto tego cieku.   
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Ryc. 43 Obszary występowania płazów i gadów na obszarze Zimnych Dołów.  

 

W wąwozie tym stale odnotowywano dużą śmiertelność płazów i gadów na odcinku 

ul. Laskowskiej, biegnącej przez wąwóz. Najwięcej martwych osobników zaobserwowano 

wśród ropuch oraz żab brunatnych. Spośród upadków wywołanych kolizjami wykazano 

również grzebiuszkę ziemną oraz zaskrońca.  

Górki Czechowskie posiadały  najmniejszą różnorodność gatunkową. Stwierdzono tu 

jedynie grzebiuszkę ziemną oraz jaszczurkę zwinkę. Na terenie tego wąwozu brakuje 

zbiorników stale wypełnionych wodą, mogących służyć za miejsce rozrodu płazów. Istnieją tu 

jednak dwa astatyczne zbiorniki, które w okresach deszczowych napełniają się wodą.  

W zależności od rocznej sumy opadów zbiorniki te mogą, przynajmniej hipotetycznie pełnić 

rolę miejsca rozrodu. Podobnie jak w przypadku Lipnika, brak badań w okresie wiosennym 

uniemożliwił potwierdzenie przystępowania płazów do godów. Rok 2018 (ale również lata 

2015 i 2017)  okazały się zbyt suche by larwy płazów mogły przejść w nich przeobrażenie  

w okresie letnim.  

Populacja gadów reprezentowana przez jaszczurkę zwinkę jest na terenie Górek 

Czechowskich szeroko rozprzestrzeniona, aczkolwiek jest mało liczna (Tab.9, Ryc. 44). 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duża fragmentacja siedlisk kserotermicznych, 

optymalnych dla tego gatunku. Warto zaznaczyć, że potwierdzono tu również jej rozród.  
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Ryc. 44 Obszary występowania płazów i gadów na obszarze Górek Czechowskich.  

3.5.3. Wnioski 
Badania płazów są silnie niedoszacowane z powodu braku obserwacji w czasie ich 

rozrodu. Jest to okres w którym najłatwiej wykazać skryte gatunki (traszki) oraz namierzyć 

newralgiczne dla istnienia płazów miejsca godów. By móc mówić o pełnej inwentaryzacji 

herpetofauny należy przede wszystkim wykonać badania w terminie wiosennym. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku wąwozu Lipnik, gdzie dane literaturowe podają 
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występowanie kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Taksony te nie tylko podlegają 

ochronie ścisłej, ale dodatkowo zostały ujęte w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej, czyli 

należą do gatunków ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia 

specjalnych obszarów ochrony.  

3.6. Ptaki (dr Waldemar Biaduń) 
Awifauna lubelskich wąwozów była przedmiotem badań własnych od przełomu lat 

1970. i 1980., kiedy rozpoczęto szczegółowe obserwacje w różnych środowiskach miasta. 

Pierwszymi publikacjami, w których pojawiły się dane na ten temat był artykuły poświęcone 

ptakom parków i cmentarzy (Biaduń 1994a, 1994b) oraz ogrodów działkowych Lublina 

(Biaduń 1996). w kolejnej (Biaduń 2001) opisano zgrupowania lęgowe i zimujące terenów 

otwartych, w tym kilku większych wąwozów w dzielnicach Czechów, Czuby i LSM. 

Podsumowaniem wszystkich obserwacji przeprowadzonych w latach 1975-2003 była 

monografia „Ptaki Lublina” (2004). Różne informacje dotyczące awifauny wąwozów są 

zawarte również w innych publikacjach (patrz: spis piśmiennictwa na końcu). Na dwóch 

powierzchniach próbnych leżących w obrębie badanych terenów przeprowadzono badania 

ilościowe awifauny lęgowej i zimującej z wykorzystaniem metody kartograficznej (Tomiałojć 

1980). Były to ogród działkowy „Łącznościowiec” i tzw. Lasek „Czechów” (liczące około 6 ha 

zadrzewienia w płd. części Górek Czechowskich). Na drugiej z wymienionych trwają one – 

z przerwami – od 1989 r. do dziś (uzyskano w ten sposób dokładne wyniki dla 16 sezonów 

lęgowych). Badania ilościowe polegają na powtarzanych, wielokrotnych (zwykle 10,  

w okresie kwiecień – czerwiec) wizytach w sezonie lęgowym i notowaniu wszystkich 

obserwowanych i słyszanych ptaków oraz znalezionych gniazd. 

Na pozostałej części Górek Czechowskich i w Wąwozie Zimne Doły prowadzono od lat 

1980. nieregularne obserwacje jakościowe (łącznie kilkadziesiąt), zwykle w okresie lęgowym, 

trwające od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. 

3.6.1. Opis terenu badań 
Górki Czechowskie. Badany teren w trakcie 35 lat obserwacji znacząco zmienił swój 

charakter. Początkowo miał on wyraźne cechy krajobrazu otwartego z fragmentami 

naturalnej roślinności trawiastej i charakterystycznymi wąwozami z kępami krzewów. Tylko 

z jednej strony (od wschodu) przylegał bezpośrednio do zabudowy jednorodzinnej. 

z pozostałych trzech stron bezpośrednio przechodził w typowy krajobraz rolniczy – 

z użytkami rolnymi z dość luźno rozmieszczonymi gospodarstwami rolnymi. w kolejnych 

latach coraz wyraźniej zaznaczał się wpływ czynników antropogenicznych. Przybrał on na sile 

w ostatnim okresie. Pojawiły się nowe osiedla, bardzo znacząco wzrosła sieć dróg, zarówno 

lokalnych jak ważniejszych arterii (m.in. obwodnica Lublina). Okoliczne tereny, dotychczas 

dość jednorodne, uległy fragmentacji, a Górki Czechowskie (po „okrojeniu” od północy przez 

osiedle domków jednorodzinnych) stały się swoistą enklawą. Niestety zmienił się również ich 

charakter. Pojawiły się, niekiedy wypalane wczesną wiosną, łany roślin inwazyjnych, w tym 

nawłoci i wrotycza. w wąwozach wyrosły drzewa, a fragmenty naturalnej roślinności zielnej 

praktycznie zniknęły. Zadrzewienia w płd. części nie były nigdy poddawane żadnym zabiegom 
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pielęgnacyjnym. Stały się miejscem, coraz bardziej zaśmieconym ze śladami wyraźnego 

wandalizmu. w ciągu ostatnich lat powstał tam „tor rowerowy”, na którego budowę zużyto 

wiele drzew ściętych w jego najbliższym otoczeniu. Nagminne stało się biwakowanie 

z paleniem ognisk i porzucaniem wszelkich śmieci. 

Wąwóz Zimne Doły, podobnie jak w przypadku Górek Czechowskich uległ znacznym 

zmianom struktury siedlisk przyrodniczych. Jeszcze kilkanaście lat temu w wielu fragmentach 

wąwóz miał w miarę naturalny charakter, szczególnie w części południowej. w linii 

południkowej znajdowało się i znajduje nadal kilka ogrodów działkowych o dość 

charakterystycznej awifaunie. Niestety w ostatnim czasie badany teren uległ znacznym 

przekształceniom, szczególnie w północnej jego części. Jest to związane przebudową 

i przedłużeniem ulicy Boh. Monte Cassino do Alei Solidarności. Jednocześnie dość 

intensywnie i nieco chaotycznie kolejne tereny są przeznaczane na, w większości 

jednorodzinną, zabudowę. w związku z tym wąwóz traci w większości swego przebiegu 

naturalnych charakter. z ornitologicznego punktu widzenia cenne są jedynie fragmenty 

zieleni w ogrodach działkowych oraz ciągnące się wzdłuż ul. Lipniak i cieku Konopniczanka. 

Wąwóz Lipnik w centralnej części zarośnięty jest gęstymi płatami drzew, krzewów 

i roślinności zielnej. We wschodniej części terenu znajduje się niewielki fragment zadrzewień, 

w dość istotnym stopniu wzbogacający awifaunę. Granicę płd. wsch., południową i zachodnią 

wąwozu wyznacza mniej lub bardziej zwarta zabudowa jednorodzinna. Na obrzeżach 

występują fragmenty użytków rolny. Większa, centralna część terenu jest odłogowana. 

3.6.2. Metodyka 
 W sezonie 2018 badania prowadzono wiosną (połowa kwietnia – koniec czerwca) 

2018 r. przeprowadzono standardowe liczenia (łącznie 10) w Lasku „Czechów”. w drugiej 

części sezonu penetrowano pozostałą część Górek Czechowskich (4-krotnie), Wąwóz Zimne 

Doły (6-krotnie) i Wąwóz Lipnik (3-krotnie II połowa czerwca – i połowa lipca), na którym 

były to w ogóle pierwsze obserwacje. 

3.6.3. Wyniki i ich omówienie 
W dotychczasowych badaniach na wszystkich trzech terenach wykazano łącznie 

występowanie 91 gatunków, z których 58 zaliczono do lęgowych i prawdopodobnie 

lęgowych (co stanowi 50% awifauny lęgowej Lublina w granicach administracyjnych).  

Najbogatszą awifaunę stwierdzono na Górkach Czechowskich, co niewątpliwie 

wynikało z największego nakładu czasu i najdłuższego okresu, jakie poświęcono 

obserwacjom na tym terenie. Na wszystkich terenach gniazdowało 25 gatunków (Tab. 9). 

Kilka z nich to ptaki typowe dla terenów otwartych. Są to m.in. cierniówka, łozówka, bażant 

i gąsiorek. Większość stanowiły jednak gatunki charakterystyczne dla zadrzewień (kapturka, 

grzywacz, sroka, bogatka, modraszka, rudzik, kos, śpiewak, sójka, pierwiosnek, piecuszek, 

dzwoniec, szczygieł, kulczyk, mazurek, zięba i wilga), występujące bardziej lub mniej licznie 

także w innych siedliskach miasta. 
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W zespołach dominują cierniówka i łozówka, a gatunkami charakterystycznymi są 

m.in. gąsiorek i bażant. Wśród najcenniejszych znalazły się krogulec, uszatka, dzięcioł zielony, 

d. białoszyi, słowik szary, wójcik i świerszczak. 

3.6.3.1. Ptaki stwierdzone w wąwozie Górki Czechowskie 
Na badanym terenie zaobserwowano łącznie 85 gatunków ptaków, w tym 53 

lęgowych (33 w zadrzewieniach). w latach 1980. i 1990. Górki Czechowskie miały w miarę 

naturalny charakter i wiele walorów przyrodniczych (np. cenne gatunki roślin). Interesująca 

była również ich awifauna. Do charakterystycznych gatunków lęgowych należały m.in. 

przepiórka Coturnix coturnix, gąsiorek Lanius collurio, skowronek Alauda arvensis, 

świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava, białorzytka Oenanthe 

oenanthe, pokląskwa Saxicola rubetra, kląskawka Saxicola rubicola, makolągwa Carduelis 

cannabina, potrzeszcz Miliaria calandra i trznadel Emberiza citrinella. Do dzisiejszych czasów 

pozostały tylko pojedyncze pary gąsiorka i pokląskwy.  

Jednocześnie pojawiły się słowik szary Luscinia luscinia i świerszczak Locustella 

naevia. Górki są też miejscem występowania bażanta Phasianus colchicus i gatunków 

typowych dla bogatej roślinności zielnej (łozówka Acrocephalus palustris) oraz młodników 

i kęp krzewów (cierniówka Sylvia communis, piegża S. curruca, kapturka S. atricapilla, 

piecuszek Phylloscopus trochilus). 

Bardzo szczegółowe dane uzyskano dla zespołu lęgowego awifauny zasiedlającej 

Lasek „Czechów” (w płd. części terenu). Corocznie notowano tam 30-40 par należących do 

11-18 gatunków lęgowych. Nie obserwowano wyraźnych trendów, zarówno jeśli chodzi 

o liczbę gatunków jak i zagęszczenie par lęgowych. 

W składzie gatunkowym nastąpiły jednak znaczne zmiany. Na początku badań wśród 

najliczniejszych znajdowały się pierwiosnek Phylloscopus collybita, grzywacz Columba 

palumbus, bogatka Parus major, kapturka i rudzik Erithacus rubecula. w grupie tej nadal są 

grzywacz, bogatka i kapturka, a dołączyły modraszka Cyanistes caeruleus i kos Turdus merula.  

Z listy lęgowych zniknęły bezpowrotnie słowik szary, piecuszek i łozówka (wszystkie 

z powodu zmiany charakteru roślinności), pokrzewka ogrodowa Sylvia borin i czarnogłówka 

Poecile montanus. Natomiast regularnie gniazdować zaczęły śpiewak Turdus philomelos, kos, 

szpak Sturnus vulgaris, krogulec Accipiter nisus (pierwszy lęg notowany w miastach Polski) 

i sójka Garrulus glandarius.  

Nieregularnie gniazdują piegża, kwiczoł Turdus pilaris, dzięcioł duży Dendrocopos 

major, dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus i wrona Corvus corone (wyjątkowa 

w granicach ekologicznych Lublina, poza badanym terenem stwierdzono lęgi pojedynczych 

par w Ogrodzie Botanicznym UMCS). 

Bardzo interesującym gatunkiem spotykanym na tym terenie jest wójcik Phylloscopus 

trochiloides, którego stacjonarne samce odnotowano w sezonach lęgowych 1995 i 2011. 

Jego obserwacje podlegają zgłoszeniu do Komisji Faunistycznej Polskiego Towarzystwa 

Zoologicznego. 

W sezonie lęgowym 2018 r. z bardziej interesujących gatunków obserwowano 

jarzębatkę Sylvia nisoria (Górki Czechowskie), raniuszka Aegithalos caudatus (zadrzewienia 
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w płd. części) oraz prawdopodobnie lęgowego myszołowa Buteo buteo (niewielki kompleks 

zadrzewień w płn. zach. części terenu). 

W badanym od kilkudziesięciu lat lasku „Czechów” nadal gniazdują krogulec i sójka. 

Jednocześnie wyraźnie wzrosła liczba par lęgowych kosa, a liczba gatunków i par lęgowych 

nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi latami. Wśród dominantów pozostają 

cierniówka i łozówka, a gatunkami charakterystycznymi są nadal bażant, gąsiorek, 

świerszczak i piecuszek (ryc.45). 

 
Ryc.45. Szczególnie cenne gatunki ptaków, w tym z załącznika II dyrektywy ptasiej na obszarze Górek 

Czechowskich 

3.6.3.2. Ptaki stwierdzone w wąwozie Zimne Doły 
W ubiegłych latach szczegółowymi badaniami objęto w sezonie lęgowym i zimą teren 

ogrodu działkowego „Łącznościowiec”. Awifauna lęgowa ogrodu liczyła 25 gatunków, a 

w sezonie lęgowym spotykano dalsze 23. Wśród dominantów występowały mazurek Passer 

montanus, kapturka, sroka Pica pica, grzywacz, pierwiosnek i bogatka Parus major. z bardziej 

interesujących gniazdujących gatunków należy wymienić słowika szarego, pokrzewkę 

ogrodową, wójcika i dzięcioła białoszyjego (ryc.46). 
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Ryc.46. Szczególnie cenne gatunki ptaków na obszarze wąwozu Zimne Doły 

 

W zimie najliczniejsze były gawron Corvus frugilegus i mazurek, ale spotykano także 

m.in. krogulca, wronę siwą, grubodzioba Coccothraustes coccothraustes, czarnogłówkę 

i rudzika. 

W sezonie lęgowym 2018 r. spenetrowano kilkakrotnie cały teren. w jego północnej 

części uległ on znacznej degradacji, m.in. w związku z budową przedłużenia ulicy Boh. Monte 

Cassino do Alei Solidarności. w południowej części nadal zachowało się wiele – w miarę 

naturalnych – fragmentów, szczególnie w okolicach ulic Laskowej i Lipniak. Spośród 36 

obserwowanych tu gatunków, na szczególną uwagę zasługuje uszatka Asio otus, której lotne 

młode obserwowano w pobliżu ul. Laskowej. Interesujące są także obserwacje dzięcioła 

zielonego Picus viridis, czarnogłówki oraz dość licznie występujących śpiewaka Turdus 

philomelos i pierwiosnka. 

Do chwili obecnej zarejestrowano 60 gatunków, w tym 42 lęgowe i prawdopodobnie 

lęgowe. Większość z nich jest związana z zielenią wysoką reprezentowaną przez zwarte płaty 

w płd. części terenu i roślinność rosnącą na terenach ogrodów działkowych.  

3.6.3.3. Ptaki stwierdzone w wąwozie Lipnik 
Łącznie zarejestrowano 37 gatunków. 28 z nich uznano za lęgowe lub 

prawdopodobnie lęgowe. Superdominantami w zespole lęgowym okazały się łozówka 

i cierniówka. Wśród najliczniejszych pojawiły się także trznadel Emberiza citrinella (gatunek 

zanikający w miastach), gąsiorek (charakterystyczny dla tego siedliska), piecuszek, 

świerszczak (rzadki w granicach administracyjnych miast), kapturka i bażant. Godne uwagi są 
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obserwacje żerującego na badanym terenie błotniaka stawowego Circus aeruginosus 

i licznych (stada do 400 ptaków) grzywaczy (ryc.47). 

 

 
Ryc.47. Szczególnie cenne gatunki ptaków na obszarze wąwozu Lipnik 

 

Tab. 21. Wykaz gatunków obserwowanych na badanych terenach 

L.p. Gatunek GC ZD LP 

1 kapturka Sylvia atricapilla L L L 

2 cierniówka Sylvia communis L L L 

3 łozówka Acrocephalus palustris L L L 

4 bażant Phasianus colchicus LZ LZ LZ 

5 grzywacz Columba palumbus L L L 

6 sroka Pica pica LZ LZ LZ 

7 bogatka Parus major LZ LZ LZ 

8 modraszka Cyanistes caeruleus LZ LZ LZ 

9 rudzik Erithacus rubecula L LZ L 

10 kos Turdus merula LZ LZ LZ 

11 sójka Garrulus glandarius LZ LZ LZ 

12 zięba Fringilla coelebs LZ LZ L 

13 piegża Sylvia curruca L L L 
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14 gąsiorek Lanius collurio L L L 

15 pierwiosnek Phylloscopus collybita L L L 

16 piecuszek Phylloscopus trochilus L L L 

17 wilga Oriolus oriolus L L L 

18 mazurek Passer montanus LZ LZ LZ 

19 śpiewak Turdus philomelos L L L 

20 dzwoniec Chloris chloris LZ LZ L 

21 pokrzewka ogrodowa Sylvia borin L L L 

22 pleszka Phoenicurus phoenicurus L L L 

23 szczygieł Carduelis carduelis LZ LZ L 

24 słowik szary Luscinia luscinia L L L 

25 kulczyk Serinus serinus L L L 

26 skowronek Alauda arvensis L + L 

27 sierpówka Streptopelia decaocto LZ LZ + 

28 dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus LZ LZ + 

29 szpak Sturnus vulgaris L L + 

30 trznadel Emberiza citrinella LZ  L 

31 kwiczoł Turdus pilaris LZ LZ  

32 krogulec Accipiter nisus LZ LZ  

33 kopciuszek Phoenicurus ochruros L L  

34 świerszczak Locustella naevia L  L 

35 pokląskwa Saxicola rubetra L L  

36 zaganiacz Hippolais icterina L L  

37 czarnogłówka Poecile montanus LZ LZ  

38 grubodziób Coccothraustes coccothraustes LZ LZ  

39 wójcik Phylloscopus trochiloides LP LP  

40 makolągwa Linaria cannabina L L  

41 wróbel Passer domesticus + L + 

42 dzięcioł zielony Picus viridis  L + 

43 sikora uboga Poecile palustris L +  

44 wrona Corvus corone L Z  

45 świstunka Phylloscopus sibilatrix LP P  

46 kuropatwa Perdix perdix L Z+  

47 muchołówka szara Muscicapa striata P LP  

48 dzięcioł duży Dendrocopos major LZ   

49 jarzębatka Sylvia nisoria L   

50 potrzeszcz Miliaria calandra L   

51 świergotek łąkowy Anthus pratensis L   

52 pliszka żółta Motacilla flava L+   

53 myszołów Buteo buteo L   
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54 uszatka Asio otus  L  

55 kląskawka Saxicola rubicola L   

56 białorzytka Oenanthe oenanthe  L  

57 raniuszek Aegithalos caudatus L   

58 przepiórka Coturnix coturnix L   

59 jerzyk Apus apus + + + 

60 dymówka Hirundo rustica + + + 

61 kukułka Cuculus canorus + +  

62 strzyżyk Troglodytes troglodytes W P  

63 gil Pyrrhula pyrrhula Z Z  

64 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca P P  

65 oknówka Delichon urbica +  + 

66 krętogłów Jynx torquilla P P  

67 gawron Corvus frugilegus Z+ Z+  

68 kawka Corvus monedula Z+ Z+  

69 dzięcioł mały Dendrocopos minor + +  

70 rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus P P  

71 muchołówka mała Ficedula parva W W  

72 kowalik Sitta europaea +   

73 pustułka Falco tinnunculus +   

74 czyż Carduelis spinus P   

75 krzyżówka Anas platyrhynchos  +  

76 błotniak stawowy Circus aeruginosus   + 

77 słonka Scolopax rusticola P   

78 pliszka siwa Motacilla alba +   

79 sosnówka Periparus ater W   

80 droździk Turdus iliacus W   

81 mysikrólik Regulus regulus P   

82 świergotek drzewny Anthus trivialis W   

83 trzciniak Acrocephalus arundinaceus W   

84 jemiołuszka Bombycilla garrulus W   

85 słowik rdzawy Luscinia megarhynchos P   

86 dzięcioł średni Dendrocopos medius W   

87 potrzos Emberiza schoeniclus W   

88 derkacz Crex crex W   

89 brzęczka Locustella luscinioides W   

90 jastrząb Accipiter gentilis +   

91 czajka Vanellus vanellus  +  

gatunków ogółem 85 60 37 

gatunków lęgowych 53 42 28 
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GC – Górki Czechowskie, ZD – Zimne Doły, LP – Lipnik;  

status gatunku: L – lęgowy, P – przelotny, + – zalatujący, z – zimujący, w - wyjątkowy  

3.6.4. Wnioski 
Z dotychczasowych badań wynika, że badane tereny są miejscem występowania 

interesujących gatunków lęgowych. w pierwszym rzędzie dotyczy to rzadkich w miastach 

drapieżników: myszołowa, krogulca i uszatki. Cenna, z ornitologicznego punktu widzenia, jest 

liczna obecność słowika szarego (na przelotach także s. rdzawego L. megarhynchos), 

gąsiorka, świerszczaka i śpiewaka oraz – zanikających w granicach administracyjnych miast – 

skowronka i trznadla. 

Badane tereny są, w skali miasta, niezwykle istotne dla podtrzymania lokalnej 

(lubelskiej) populacji cierniówki, łozówki, piecuszka i pierwiosnka. 

Wydaje się, że fragmentacja siedlisk, która będzie efektem jakichkolwiek 

planowanych inwestycji, wypromuje gatunki przystosowane do życia w mieście, czyli 

synurbijne. Prognozy odnośnie rzadszych i cenniejszych gatunków można przedstawić po 

zapoznaniu się ze szczegółowymi planami zagospodarowania terenu. Jednak nie wydają się 

one zbyt optymistyczne. Wniosek ten wyłania się na podstawie porównań awifauny 

zasiedlającej różne pod względem stopnia hemerobii (całość zmian antropogenicznych 

w środowisku przyrodniczym) fragmenty badanych terenów. 

3.7. Chomik europejski(mgr Marek Solski) 
Chomik europejski (Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)) jest ssakiem (Mammalia) 

z rodzaju gryzonie (Rodenta). Jest zwierzęciem o rdzawobrunatnym grzbiecie, czarnym 

brzuchu dodatkowo ma białe plamy na bokach ciała, głowie i kończynach. Przeciętna długość 

ciała waha się od 180 do 280 milimetrów. Masa ciała dorosłego osobnika wynosi od 250 do 

860 gramów. Samce są nieco większe od samic. (Banaszak, Skowrońska, Ziomek 2009). 

Chomik europejski żyje w norach, które należą do najgłębszych i najbardziej 

skomplikowanych wśród gniazd gryzoni polnych. Do nory prowadzi kilka wejść. Wejście 

główne charakteryzuje pochylony korytarz i duży kopiec ziemi usypany przed otworem 

wlotowym (Fot. 48). w pewnej odległości od niego znajdują się prawie owalne, pionowe 

wloty asekuracyjne bez kopców (Fot. 49) (Ziomek, Banaszek 2008; Ziomek, Banaszak 

i Skowrońska, 2009). 
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Fot. 48 Nora chomika europejskiego – wlot główny z kopcem ziemi. (M. Solski) 

 

 
Fot. 49 Nora chomika europejskiego – wlot asekuracyjny. (M. Solski) 

 

W Polsce do lat 70 XX wieku chomik europejski uznawany był za gatunek licznie 

występujący (Surdacki 1971), a nawet gatunek szkodliwy (Skowron, Labocha i Święciak 

2006). Zasięgiem obejmował Polskę centralną i południową (Pucek, Raczyński 1983). 

Sytuacja chomika zaczęła się jednak dynamicznie zmieniać, już w 1995 roku został objęty 

ochroną gatunkową w Polsce, a w 2004 zostaje objęty ochroną całkowitą z zaznaczeniem, że 

gatunek ten wymaga ochronny czynnej (Ustawa 2004). Chomik europejski jest też 

wymieniony w Konwencji Berneńskiej – Załącznik II, czyli taż jako gatunek podlegający 
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ochronie ścisłej (Weinhold 2009), Dyrektywie Siedliskowej – Załącznik IV jako gatunek 

będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, który wymaga ścisłej ochrony 

(92/43/EWG), Czerwonej liście IUCS – status LC (Least Concern - Gatunek najmniejszej troski) 

(Kryštufek i inni 2016) oraz Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – 

status DD (Data Deficient – gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagający 

kontynuowania badań w celu uzupełnienia danych) (Głowaciński 2002). Praca Ziomek 

i Banaszek z 2007 wskazuje, że chomik europejski w Polsce zmniejszył swój zasięg o ponad 

70% co potwierdza również Atlas ssaków Polski (2018). w roku 2013 chomik europejski 

zostaje objęty monitoringiem przyrodniczym prowadzonym przez. 

3.7.1. Metodyka 
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęta została metodyka badań nad 

chomikiem europejskim opisana w Monitoringu gatunków zwierząt Część IV (Ziomek, 

Banaszek i Eichert 2015). Na wymienionych wcześniej obszarach w trakcie wizji terenowych 

mających po pierwsze na celu zweryfikowanie występowania chomika na terenie badań po 

stwierdzeniu pierwszej nory wyznaczane były stanowiska obserwacyjne o powierzchni 10 ha. 

Następnie w wyznaczonych stanowiskach liczone były nory chomika. Na terenie Górek 

Czechowskich wyznaczono 5 stanowisk, w Zimnych Dołach 1, a w Lipniku 2. w każdym 

stanowisku obliczony został wskaźnik zagęszczenia nor przyjęty do charakterystyki stanu 

populacji. Ocenie poddane były również warunki siedliskowe na nich panujące. Przy ocenie 

warunków siedliskowych brane były pod uwagę parametry takie jak: rodzaj terenu, rodzaj 

gospodarki rolnej, stopień zróżnicowania upraw, występowanie miedze, stosowanie 

herbicydów, baza pokarmowa w tym występowanie rośliny pastewnych. Lokalizacja nor 

została naniesiona na mapę, wykonano także dokumentację fotograficzną nor jak i siedlisk. 

Badania przeprowadzono we wrześniu 2018 roku. 

 Należy zaznaczyć, że ze względu na różne zagospodarowanie terenu, w tym dużej 

liczbie zamkniętych działek prywatnych, zwłaszcza w Zimnych Dołach badania nie objęły 

wszystkich potencjalnych miejsc występowania chomika. Sytuacja ta wymaga rozwiązanie 

w kolejnych latach badań Dodatkowo ze względu na pogodę w 2018 roku ekstremalnie 

odbiegającą od normy uzyskane wyniki mogą być zaburzone i wymagają weryfikacji w roku 

2019.  

3.7.2. Wyniki 
W trakcie badań obecność chomika wykazano w każdym obszarze. Na Górkach 

Czechowskich wyznaczono 5 stanowisk: stanowiska A1-A4 znajdowały się pomiędzy ulicami 

Kompozytorów, Północna, gen. Ducha, Poligonowa i Bohaterów Września oraz 

Zelwerowicza. Stanowisko A5 zostało wyznaczone na zachód od ul. Bohaterów Września 

(ryc. 48). We wszystkich stanowiskach stan populacji był niezadowalający, przy czym na 

stanowiskach A1-A4 zagęszczenie nor było podobne i wynosiło około 1 nory na hektar, a na 

stanowisku A5 zagęszenie wyniosło 0,5 nory/ha. Jakość siedlisk na wschód od ul. Bohaterów 

Września była niezadowalająca, ale na zachód od wspomnianej ulicy jakość siedliska była 

właściwa. 
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Ryc. 48 Rozmieszczenie nor chomika europejskiego na Górkach Czechowskich 

 

W Zimnych Dołach chomik został wykazany tylko na jednym stanowisku, na 

południowym końcu suchej doliny sąsiadującym z terenami rolniczymi. Zarówno stan 

populacji jak i jakość siedliska została oceniona jako zła. 

Ostatnim terenem jest Lipnik na którym wyznaczono dwa stanowiska (Ryc. 49), Stan 

populacji oceniono jako zły na stanowisku C1 obejmującym część suchej doliny od strony 

rzeki Bystrzycy, na stanowisku C2 położonym w środkowej części wyznaczonego obszaru stan 

populacji był niezadowalający, ale należy zaznaczyć, że zagęszczenie nor było tutaj 

największe i wyniosło prawie 2 nory na hektar. Jakość siedliska w obydwu stanowiskach 

została oceniona jako właściwa, przy czym stanowisko C2 również miało najlepszą jakość 

spośród wszystkich badanych stanowisk. 

 



131 | S t r o n a  

 

 
Ryc. 49. Rozmieszczenie nor chomika europejskiego w Lipniku 

Uzyskane wyniki pokazują, że najlepsze warunki dla chomika europejskiego są  

w Lipniku, dobre ale dynamicznie zmieniające się na Górkach Czechowskich, a najgorsze 

w Zimnych Dołach, które wydają się też siedliskiem najbardziej przekształconym 

i niesprzyjającym chomikowi europejskiemu. Zbiorcze zestawienie wyników przedstawiono 

w poniższej tabeli. 

 

Tab. 22. Wyniki oceny stanu populacji i jakości siedlisk chomika europejskiego w wybranych 

lokalizacjach na terenie miasta Lublin 

Symbol 
stanowiska 

Stan 
populacji 

Stan siedliska 

A1 U1 U1 

A2 U1 U1 

A3 U1 U1 

A4 U1 U1 

A5 U1 FV 

B1 U2 U2 

C1 U2 FV 

C2 U1 FV 

A – Górki Czechowskie, B – Zimne Doły, C – Lipnik 

FV – stan właściwy, U1 – stan niezadawalający, U2 – stan zły 
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3.7.3. Wnioski 
Obecność nor chomików została potwierdzona we wszystkich badanych wąwozach. 

Najwięcej nor odnaleziono na Górkach Czechowskich, ale zagęszczenie ich największe było  

w Lipniku. w Zimnych Dołach odnaleziono pojedyncze nory i tylko w części południowej, 

graniczącej z Konopnicą. 

Wszędzie napotkano na obszary na których niemożliwe było przeprowadzenie 

obserwacji ze względu na zamknięty charakter posesji, np. ogrodzone działki prywatne lub 

tereny ogródków działkowych. 

Obserwacje należy traktować jako wyniki wstępne, konieczna jest weryfikacja 

stanowisk w kolejnych latach. z jednorocznych obserwacji nie można wyciągnąć żadnych 

wniosków o dynamice liczebności populacji chomika europejskiego na badanych terenach. 

Jednak analizy zmian jakie następują w zagospodarowaniu analizowanych terenów, 

przeprowadzone w ostatnich latach duże inwestycje drogowe (wybudowanie ul. Bohaterów 

Września i Al. Tadeusza Mazowieckiego wraz z przynależną infrastrukturą) prawdopodobnie 

ograniczyło potencjalny teren występowania chomika europejskiego, ich wpływ nie jest 

jednoznaczny bo nie ma potwierdzonych danych o występowaniu chomika przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. Postępująca dynamicznie zabudowa Górek Czechowskich 

poprzez zabudowę wielorodzinną jak i domki jednorodzinne również stopniowo ogranicza 

teren potencjalnego występowania chomika. Powyższe czynniki doprowadziły do stworzenia 

zamkniętej enklawy chomika europejskiego wewnątrz Górek Czechowskich otoczonej 

z każdej strony przez zabudowę lub duże budowle drogowe. Trwałość tej sztucznie 

ograniczonej populacji wymaga dokładnego monitoringu w latach następnych. 

3.8. Pozostałe rzadkie, chronione i inwazyjne gatunki zwierząt 
Podczas prowadzonych badań udało się dodatkowo stwierdzić występowanie 

następujących przedstawicieli fauny: 

1 Modliszka zwyczajna Mantis religiosa (ochrona ścisła, CR/EN),  

2. Nocek Natterara Myotis nattereri (ochrona ścisła, ochrona czynna),  

3. Ryjówka aksamitna  Sorex araneus (ochrona częściowa) 

4. Ślimak żółtawy Helix lutescens (ochrona częściowa, NT) 

5. Wałkówka trójzębna Chondrula tridens  (NT) 

6. Pseudicius encarpatus (EN) 

7. Ukośnik Thomisus onustus (VU) (Tab. 23). 
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Tab. 23. Rzadkie i chronione gatunki zwierząt 

L.p. 
Nazwa 

gatunkowa 

Nazwa 

potoczna 

Górki 

Czechows

kie 

Wąwóz 

Lipnik 

Zimne 

Doły 

Ochrona 

gatunkowa 

Czerwona 

lista 

zwierząt  

1. 

Helix lutescens 

Rossmässler, 

1837 

Ślimak 

żółtawy 
+ + + Częściowa NT 

2. 

Chondrula tridens 

(O. F. Müller, 

1774) 

Wałkówka 

trójzębna 
+ + - - NT 

3. 

Pseudicius 

encarpatus  

(Walckenaer, 

1802) 

- - - + - EN 

4. 
Thomisus onustus 

Walckenaer, 1805 
Ukośnik + - - - VU 

5. 
Mantis religiosa 

(Linnaeus, 1758) 

Modliszka 

zwyczajna 
+ + + Ścisła CR 

6. 
Sorex araneus 

Linnaeus, 1758 

Ryjówka 

aksamitna 
+ - - Częściowa - 

7. 
Myotis nattereri 

(Kuhl, 1817) 

Nocek 

Natterara 

Pojedyncze, 

zimujące 

osobniki 

- - 

Ścisła, 

wymaga 

ochrony 

czynnej 

- 

 

Tab. 24. Gatunki obce i inwazyjne 

L.p. 
Nazwa 

gatunkowa 

Nazwa 

potoczna 

Górki 

Czechowskie 
Wąwóz Lipnik Zimne Doły 

1. 
Harmonia 
axyridis (Pallas, 
1773) 

Biedronka 
azjatycka 

- - + 

2. 
Phasianus 
colchicus 
Linnaeus, 1758 

Bażant + + + 

3. 
Nyctereutes 
procyonoides 
(Gray, 1834) 

Jenot + - - 

 

3.9. Wnioski końcowe opracowania (dr hab. Ewa Trzaskowska) 
Najcenniejsze płaty muraw kserotermicznych występują na zboczach wąwozów, na 

Górkach Czechowskich, jak i Lipniku. Odnotowano obecność siedlisk z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej - 6210 Murawy kserotermiczne (Thalictro-Salvietum pratensis, 

Origano-Brachypodietum, Koelario-Festucetum rupicile). Na Górkach sytuują się one 
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w pobliżu strzelnicy, a także na fragmencie wierzchowiny w części północnej omawianego 

obiektu. Na pozostałych fragmentach wierzchowin płaty zespołów ciepłolubnych muraw 

zachowały się jedynie w lukach pomiędzy łanami nawłoci, w Lipniku głównie na skarpach. 

Siedliska muraw kserotermicznych są miejscem występowania rzadkich i chronionych 

gatunków. Zróżnicowanie rzeźby opisywanych terenów sprzyja dużej różnorodności 

biologicznej, wykształcają się tu poza murawami kserotermicznymi, fragmenty łąk i siedlisk 

podmokłych oraz niewielkie skupiska krzewów i płaty zadrzewień. W skali miasta są to teren 

cenny przyrodniczo i warte zachowania. Niestety odłogowanie i ugorowanie powoduje 

wchodzenie a nawet miejscami dominację gatunków inwazyjnych. Aby ochronić cenne 

zbiorowisk konieczne jest podjęcie działań przeciwdziałających temu zjawisku. W wąwozie 

Zimne Doły a dokładniej systemie wąwozowym, nie występują murawy kserotermiczne, 

obecny jest jednak szeroki wachlarz 34 zbiorowisk roślinnych. Charakteryzuje się on znaczną 

wartością, o czym świadczy występowanie na tym obszarze 7 siedlisk Sieci Natura 2000. 

W dnie doliny występują łęgi wierzbowe, topolowe i jesionowe, ziołorośla nadrzeczne 

i ekstensywnie użytkowane łąki świeże, których zachowaniu sprzyja wypas zwierząt 

hodowlanych i koszenie. Fragmentami na zboczach doliny i w niektórych wąwozach do niej 

uchodzących zachował się grąd subkontynentalny, stwarzający warunki wzrostu 

zinwentaryzowanej, objętej ochroną prawną paproci - praprotnikowi kolczystemu i również 

chronionemu gatunkowi mchu - mokradłoszce zaostrzonej. W północnej cześci opracowania, 

na wierzchowinie w okolicy ulicy Jaśminowej występuje, zagrożony w skali kraju zespół 

zarośli leszczynowych, stanowiący środowisko występowania chronionego prawem 

pięciornika drobnego. Oprócz wymieionych gatunków na specjalne potraktowanie zasługuje, 

znajdujący się na czerwonej liście lubelszczyzny szczaw błotny i sześć innych gatunków roślin 

podawanych jako rzadkie. Wstępna inwentaryzacja pozwoliła wyznaczyć obszary 

predestynowane do objęcia ich ochroną co najmniej w formie użytków ekologicznych. 

Kontynuacja badań w okresie wczesnowiosennym, na który przypada rozwój składników 

runa lasu grądowego, pozwoliłaby na rozwinięcie postawionych tez i zyskanie pełniejszych 

dowodów na potwierdzenie słuszności ochrony bardzo wartościowego obszaru zieleni przed 

następującą degradacją. We wszystkich badanych obiektach powinny być prowadzone 

działania mające na celu ochronę terenu przed rozprzestrzenianiem się inwazyjnych 

gatunków nawłoci i klonu jesionolistnego. 

Łącznie na terenie badań stwierdzono 39 gatunków motyli dziennych, co stanowi 

niemal 60 % wszystkich motyli dziennych wykazanych z obszaru miasta. Na terenie Górek 

Czechowskich wykazano 36, w wąwozie Lipnik 33 gatunki, a na terenie Zimnych Dołów 30. 

Stwierdzono jeden gatunek chroniony, jakim był czerwończyk nieparek Lycaena dispar oraz 

pięć taksonów ujętych na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce  

dostojka eufrozyna Boloria euphrosyne, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, paź królowej 

Papilio machaon, mieniak strużnik Apatura ilia, rusałka drzewoszek Nymphalis xanthomelas. 

Na badanych powierzchniach stwierdzono ogółem 28 gatunków ważek – czyli 38% 

fauny krajowej, która liczy obecnie 74 gatunki. Jest to liczba dość duża, gdy weźmie się pod 

uwagę małe zróżnicowanie siedlisk ważek. Bogactwo gatunkowe badanych wąwozów było 
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różne i w sposób oczywisty zależne od bogactwa i zróżnicowania siedlisk wodnych. Dane 

przed 13 lat z wąwozu Lipnik pokazują, że sytuacja może być dynamiczna: z 14 gatunków 

autochtonicznych zostały tu obecnie najwyżej 1-2, być może nawet żaden. Obecnie Górki 

Czechowskie i szczególnie Lipnik pełnią tylko funkcję miejsc żerowania ważek. Natomiast 

fauna Zimnych Dołów jest wciąż stosunkowo bogata i zróżnicowana, ale i to nie jest stan 

stabilny. Niepokoi to, że Konopniczanka płynie swym korytem tylko na krótkim odcinku 

badanego obszaru. Jeśli i tu będzie wysychać, zaniknie uboga jakościowo ale wybitnie 

stenotopowa fauna tego cieku. z kolei egzystencja gatunków stagnofilnych jest silnie zależna 

od siedlisk antropogenicznych, głównie zbiorników zbierających wody deszczowe. Ta 

zależność będzie prawdopodobnie trwała ze względu na nasilającą się suszę, którą można 

obserwować w ostatnich latach. Zależnie od dalszego istnienia i sposobu utrzymania wód 

antropogenicznych ich fauna, którą obecnie tworzy znacznie ponad 20 gatunków, może silnie 

się zmienić lub nawet zaniknąć. Zatem dla ochrony ważek i nie tylko – bo również 

przynajmniej dla płazów – są to stanowiska kluczowe i gospodarowanie nimi powinno być 

rozważane w każdym dokumencie dotyczącym ochrony przyrody Zimnych Dołów. 

Na wszystkich trzech terenach wykazano łącznie występowanie 91 gatunków ptaków, 

z których 58 zaliczono do lęgowych i prawdopodobnie lęgowych (co stanowi 50% awifauny 

lęgowej Lublina w granicach administracyjnych). W pierwszym rzędzie dotyczy to rzadkich 

w miastach drapieżników: myszołowa, krogulca i uszatki. Cenna, z ornitologicznego punktu 

widzenia, jest liczna obecność słowika szarego (na przelotach także s. rdzawego), gąsiorka, 

świerszczaka i śpiewaka oraz – zanikających w granicach administracyjnych miast – 

skowronka i trznadla. Badane tereny są, w skali miasta, niezwykle istotne dla podtrzymania 

lokalnej (lubelskiej) populacji cierniówki, łozówki, piecuszka i pierwiosnka. Jednak wydaje się, 

że fragmentacja siedlisk, która będzie efektem jakichkolwiek planowanych inwestycji, 

wypromuje gatunki przystosowane do życia w mieście, czyli synurbijne. w kontekście tego 

bardzo ważna jest ochrona każdego nawet seminaturalnego siedliska. 

Obecność nor chomików została potwierdzona we wszystkich badanych wąwozach. 

Najwięcej nor odnaleziono na Górkach Czechowskich, ale zagęszczenie ich największe było  

w Lipniku. w Zimnych Dołach odnaleziono pojedyncze nory i tylko w części południowej, 

graniczącej z Konopnicą. Zmian jakie następują w zagospodarowaniu analizowanych 

terenów, przeprowadzone w ostatnich latach duże inwestycje drogowe, postępująca 

zabudowa mieszkaniowa, szczególnie na Górkach Czechowskich, prawdopodobnie 

ograniczyło potencjalny teren występowania chomika europejskiego.  

Ponieważ projekt, w którego ramach wykonano badania, rozpoczął się w czerwcu 

2018 r., co spowodowało pominięcie aspektu wiosennego a w przypadku ptaków także 

zimowego należy uzupełnić badania i opracowanie o dane z kwietnia, maja i czerwca roku 

następnego. Dotyczy to w zasadzie wszystkich objętych badaniami grup roślin i zwierząt. 

Choć o ile w przypadku zbiorowisk roślinnych nie powinny to być olbrzymie różnice o tyle już 

w występowaniu roślin, mogą pojawić się, występujące tylko wiosną gatunki geofitów, które 

mogą należeć do gatunków rzadkich lub chronionych. w przypadku motyli, ważek, płazów 
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i gadów, chomika konieczne jest ponowienie badań w okresie wczesnowiosennym 

i wiosennym. A w przypadku ptaków także okres zimowy.  

 

 

4. Analiza planistyczna stanu prawnego wąwozów: Górki Czechowskie, Lipnik i Zimne Doły 
(mgr inż. arch. kraj. Anna Harabin) 

4.1. Wstęp 
Analiza planistyczna objęta niniejszym opracowaniem jest pierwszym etapem analizy 

urbanistycznej, wykonywanej dla trzech obszarów zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych miasta Lublina i określonych na załącznikach graficznych. 

Obszary te położone są w północnej (Lipnik i Górki Czechowskie) oraz zachodniej (Zimne 

Doły) części miasta.  

Wszystkie obszary położone są na lewobrzeżnej stronie rzeki Bystrzycy 

charakteryzującej się bogatą rzeźbą terenu Płaskowyżu Nałęczowskiego (mezoregionu wg 

Kondrackiego). Pokrywa lessowa Płaskowyżu spowodowała, iż fizjonomia krajobrazu w tej 

części miasta jest mocno urozmaicona, bogata w suche doliny i wąwozy. Wąwozy te 

stanowią pewną osobliwość miasta, która powinna być chroniona z wielu względów. 

Południowe, nasłonecznione stoki wąwozów są siedliskiem wielu cennych gatunków roślin, 

zbiorowisk charakterystycznych dla siedlisk kserotermicznych oraz są miejscem życia 

zwierząt, szczególnie entomofauny.  

W opracowaniu posłużono się numeracją wyznaczoną dla wymienionych wyżej 

wąwozów na podstawie nomenklatury dla wąwozów wyznaczonych dla całego miasta.  

Górki Czechowskie – wąwóz nr 13 – położny w dzielnicy Sławin – zał nr 1 

Lipnik – wąwóz nr 26 – położony w rejonie Hajdowa – zał nr 2 

Zimne Doły – wąwóz nr 41-53 – położony w rejonie Węglin – Konstantynów – zał nr 3 

4.2. Analiza pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
Analiza pokrycia obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (zwanymi dalej mpzp) wykazała, że obszar Lipnika i Zimnych Dołów objęte są 

całkowicie mpzp. Natomiast wąwóz nr 13 (Górki Czechowskie) nie są w pełni objęte mpzp. 

Pn część tego obszaru, powyżej ul. Zelwerowicza nie posiada mpzp (patrz zał. nr 1) co 

stanowi ok ¼ obszaru. 

 

Tab. 25. Wykaz obecnych aktów prawnych w danym obszarze 

Nr zał. Obszar uchwała 

1 Górki Czechowskie 

825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dn. 17.11.2005 

661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dn. 20.12.2012 

529/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dn. 08.09.2016 

2 Lipnik 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dn. 17.03.2005 

3 Zimne Doły 1641/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z dn. 29.08.2002 
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WSTĘPNA INWENTARYZACJA URBANISTYCZNA  

 

Wstępna inwentaryzacja urbanistyczna wykazała, że realizacja inwestycji na podstawie 

obowiązujących mpzp najintensywniej zachodzi w rejonie Górek Czechowskich. Jest to 

związane z tym, że obszar ten nie jest całkowicie zabudowany, a mpzp uruchomił nowe 

tereny pod różnego rodzaju inwestycje.  

Rejon Lipnika podtrzymuje niezabudowany charakter tego terenu, zabudowa nie jest tutaj 

dominującą formą zagospodarowania.  

Rejon Zimnych Dołów to obszar najbardziej zainwestowany, ewentualne realizacje są przede 

wszystkim dopełnieniem obecnej zabudowy.  

We wszystkich trzech obszarach występuje urozmaicona rzeźba terenu w postaci suchych 

dolin, która w mpzp została objęta ustaleniem ZP – zieleni publicznej, wchodzącej w skład 

Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH).  

Analizowane obszary typowo miejski charakter. Przeznaczenie terenów w mpzp to: 

 zabudowa jednorodzinna 

 zabudowa mieszana 

 zabudowa wielorodzinna 

 usługi, w tym usługi oświaty 

 drogi: zbiorcze, dojazdowe, główne 

 ciągi piesze, pieszo – jezdne, pieszo - rowerowe 

 tereny zieleni publicznej, łęgowej, izolacyjnej 

 tereny zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej 

 tereny aktywizacji gospodarczej 

 tereny infrastruktury technicznej 

 tereny sportowe 

 tereny rolne 

 tereny ogródków działkowych 

4.3. Analiza zapisów planistycznych w obszarach posiadających miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia planistyczne obejmują przeznaczenie terenu jak i położenie terenu w 

określonej strefie. Analizowane obszary zlokalizowane są w obrębie systemu przyrodniczego 

miasta, stanowiącego Ekologiczny System obszarów chronionych (zwany dalej ESOCH). 

Ustalenia strefy ESOCH stoją ponad ustaleniami przeznaczenia terenu. Suche doliny, wąwozy 

oraz inne cenne elementy systemu przyrodniczego zostały określone zapisami funkcji terenu 

jako ZP – zieleń urządzona, oraz objęciem strefą ESOCH. 

Zasięg strefy ESOCH został wyznaczony na rysunku projektu planu, natomiast w 

tekście ustaleń planistycznych zasady zagospodarowania w tej strefie zostały wpisane w karty 

terenu dla poszczególnych funkcji terenu bez odrębnego zapisu ustaleń w strefie ESOCH. W 

tekście planów zdefiniowano pojęcie tej strefy: 
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ESOCH – strefa ekologicznego systemu obszarów chronionych, to ciągła struktura 

przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne przestrzenie zieleni, 

fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny 

zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie a także zapewniająca ich powiązanie z 

odpowiednimi terenami pozamiejskimi w celu zapewnienia w jej obrębie ekologicznych reguł 

ciągłości; 

W ramach funkcji sąsiadujących z suchymi dolinami, innymi niż ZP, wyznacza się 

obszary buforowe np. w ramach MW, obszar zieleni towarzyszącej ZT, który może być 

włączony w strefę ESOCH. Główne założenia zapisów w ESOCH zostały przedstawione poniżej 

(wyciąg). 

W celu zapewnienia właściwych warunków dla funkcjonowania przyrody oraz ochrony 

terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed degradacja – ustanawia się Strefę 

Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych ESOCH - będąca fragmentem systemu 

ogólnomiejskiego. Ochrona objęte zostają dno doliny Bystrzycy, Czechówki, Cieku spod 

Konopnicy, Czerniejówki, suche doliny, formy zieleni wykazujące ciągłość przestrzenną, 

oznaczone na rysunku planu granicami systemu. W granicach ESOCH obowiązuje zakaz: 

 odprowadzania ścieków do wód i gruntu, 

 lokalizowania wszelkich nowych form zabudowy kubaturowej, w tym również 

zabudowy mieszkaniowej, poza wyznaczona w planie strefą, 

 zmiany ukształtowania rzeźby terenu, tworzenia nasypów ziemnych sytuowanych 

poprzecznie do osi suchych dolin i dolin rzecznych, 

 lokalizowania stacji benzynowych i kopalni surowców mineralnych oraz parkingów, 

 lokalizowania parkingów poza wyznaczonymi w planie dla obsługi ruchu 

rekreacyjnego, 

 prowadzenia prac melioracyjnych zmierzających do odwodnienia terenu, 

 lokalizowania wszelkiego rodzaju składowisk odpadów, wylewisk nieczystości i 

grzebowisk zwierząt, 

 lokalizacji zbiorników małej retencji w dolinie Cieku spod Konopnicy, poza 

wyznaczonymi w planie, 

 

Sposób zagospodarowania obszarów w obrębie ESOCH obejmuje: 

 w obszarze ESOCH preferuje się wszelkie formy wzbogacania ekologicznego poprzez 

nasadzenia różnych form zieleni ozdobnej oraz zadrzewienia, które należy realizować 

w systemie gniazdowym w taki sposób, aby nie utrudniały one przewietrzania 

głównych korytarzy nawiewu, jakimi są dna dolin rzecznych, 

 zasady gospodarowania w obszarze objętym ESOCH podporządkowuje się funkcjom, 

dla których został on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym i ochrony środowiska. 

Funkcja uzupełniająca jest rekreacja z dopuszczeniem realizacji wszelkich form 

terenowych urządzeń rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, zadaszenia turystyczne, 

boiska do gier małych i.t.p.), 

 w granicach ESOCH dopuszcza się realizacje podziemnej infrastruktury technicznej, 
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 ustalenia zawierające warunki zagospodarowania terenów obowiązujące w strefach 

ustanowionych w celu ochrony (kształtowania) środowiska i przyrody oraz krajobrazu 

i dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki dla 

pozostałych stref; 

 warunki zagospodarowania zawierające zakazy lub ograniczenia dla danej strefy  

(w ESOCH) mają pierwszeństwo przed warunkami zawierającymi dozwolenia dla innej 

strefy obejmującej ten sam obszar, 

 przepisy określające warunki obowiązujące w strefach polityki przestrzennej  

(w ESOCH) obejmujących dany teren mają pierwszeństwo przed przepisami 

określającymi przeznaczenie dopuszczalne dla tego terenu, 

 zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposób utrudniający 

odpływ wód opadowych, a także radykalnie zmieniających naturalnie uformowana 

rzeźbę terenu, 

 zbocza dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów uznaje się z uwagi na ich 

ekspozycje, za element tożsamości przyrodniczo-krajobrazowej, podkreślający walor 

położenia miasta. Wprowadza się obowiązek ich ochrony przed wszelkimi formami 

zabudowy kubaturowej, poza wyznaczoną w planie strefą oraz nasadzeniami 

wysokiej zieleni ozdobnej, 

 wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M2, M3, M4, M5, M6, 

UP, U, UN, UC, SR1, SR2, AG, AGc, ZR, ZP, ZC, ZI, ZŁ, R1, R2, R3, R4, W, IS, KK, KS, KS1, 

KD..., nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej (w 

ESOCH), w obszarze których są one położone, 

 ustalenie ZP (tereny zieleni publicznej - parki, skwery, zieleńce będące w ramach 

strefy ESOCH), tworzy w obszarze miasta system terenów biologicznie czynnych, 

wspomagający podstawowy układ ekologiczny miasta, wzbogacony o funkcje 

uzupełniające – rekreacje oraz usługi towarzyszące podlegające specjalnym rygorom.  

 

Na terenach tych ustala się: 

 zakaz przekształcania powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie 

naturalnej rzeźby, 

 w kształtowaniu kompozycyjno - krajobrazowym terenów parkowych w 

maksymalnym stopniu zachować naturalną rzeźbę terenu, bez prawa niwelowania, 

przekształcania i niszczenia zboczy dolin oraz realizacji obiektów kubaturowych, 

 kształtowanie zieleni w sposób naturalny, z zachowaniem dna suchych dolin oraz 

dolnych partii zboczy jako otwartych, trawiastych bez drzew ewentualnie z 

pojedynczymi egzemplarzami - wyższe partie terenu należy wzbogacić nowymi 

nasadzeniami zieleni o zróżnicowanym składzie gatunkowym - skupiny zieleni 

wysokiej nie mogą tworzyć nazbyt zwartych grup, uniemożliwiających swobodne 

przewietrzanie terenu - obsadzenie stromych zboczy dolin niska roślinnością 

okrywowa  

o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, zabezpieczającym je przed erozją, 
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 zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów nieowocowych, 

 zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcja terenu, 

 możliwość lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej pod warunkiem 

rekultywacji terenów naruszonych pracami budowlanymi, 

 zakaz czasowego zagospodarowania w formie parkingów. 

 ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod inne funkcje; 

 w ustaleniu ZI – zakaz realizacji obiektów kubaturowych; 

 w ustaleniu – ZŁ obejmujące dna dolin rzecznych i obniżeń dolinnych, stanowiące 

korytarze ekologicznych powiązań podstawowego układu ekologicznego miasta 

ustala się: 

o maksymalne zachowanie naturalnego charakteru istniejących dolin tj. 

istniejących zbiorowisk roślinnych, drzew i krzewów oraz ukształtowania 

terenu, 

o zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 

o wykorzystanie istniejących ciągów spacerowych do realizacji nowych bądź 

kontynuacji scieżek rowerowych, 

 tereny oznaczone symbolem ZŁ(ZP) oznaczają rezerwy rozwojowe miasta 

przewidziane do zagospodarowania w okresie poperspektywicznym. Symbol w 

nawiasie oznacza przewidywaną do realizacji funkcje terenu. 

 wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZŁ nie mogą naruszać 

ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one 

położone; 

 zasadą w zakresie ochrony środowiska i przyrody jest ochrona i kształtowanie 

środowiska przyrodniczego jako przyjaznego, atrakcyjnego środowiska miejskiego, 

współtworzącego tożsamość przyrodniczo-krajobrazową miasta. Realizacja powyższej 

zasady następuje poprzez nakaz ochrony i wzmacniania drożności przyrodniczo-

przestrzennej oraz wzajemnych powiązań przyrodniczych i funkcjonalno-

przestrzennych obszaru objętego planem z systemem ekologicznym miasta, ochrony 

suchych dolin, w tym ukształtowania terenu, stanowiących ogniwo ekologicznego 

systemu obszarów chronionych ESOCH; 

 

Dla obszaru Górek Czechowskich w ramach ESOCH ustanowiono dodatkowo „strefę 

ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich - K 1”, w celu 

zachowania i ochrony najbardziej wartościowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Granica strefy objęto jeden z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo rejonów miasta, o 

charakterystycznej dla obszarów lessowych rzeźbie terenu, wykształconej w formie suchej 

erozyjno - denudacyjnej głębokiej doliny o przebiegu zbliżonym do południkowego, z licznie 

rozbudowanymi poprzecznie do niej dolinami bocznymi oraz wypłaszczonymi 

wierzchowinami. Ustala się w obszarze strefy jako funkcję wiodacą zieleń ogólnodostępna o 

charakterze parkowym wraz z programem towarzyszącym. Funkcje uzupełniająca stanowi 
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program usługowy i mieszkaniowy przewidziany do realizacji na wyznaczonych w rysunku 

planu terenach. 

W granicach objętych strefą wyznacza się tereny o różnorodnych funkcjach, przy 

czym wielkość programu inwestycyjnego jak też i jego rozmieszczenie podporządkowane 

zostało istniejącym uwarunkowaniom przyrodniczo – krajobrazowym. 

W zagospodarowaniu obszaru strefy wyznacza się tereny o określonych niżej funkcjach 

oznaczonych symbolami: 

 ZP – tereny zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym z urządzeniami 

towarzyszącymi, z   wykorzystaniem jako miejsce rekreacji i wypoczynku, 

 ZPL – zadrzewiony obszar położony w południowej części strefy, obejmuje zbocze 

doliny  Czechówki, 

 ZR - tereny do objęcia ochroną prawną występujących stanowisk cennych zbiorowisk 

roślinności  kserotermicznej oraz rzeźby terenu - wyznaczone zgodnie z 

opracowanym projektem rezerwatu  florystyczno – krajobrazowego „Górki 

Czechowskie”. 

 



 

 

ANALIZA ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH w OBSZARACH POSIADAJĄCYCH MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 

OKREŚLENIE SZCZEGÓŁOWYCH ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH  

 

Wąwóz nr 13 – Górki Czechowskie 

lp 
REJON 

PLANIST. 

MPZP 

Uchwała nr 

Ustalenia planistyczne 

Symbol Ustalenia 

1. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012 

VC 2KDZ 

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA.  

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej; 2) w miejscach poprzecznych przekroczeń suchych 
dolin przewidzieć lokalizację przepustów umożliwiających pod ulicą migrację drobnej zwierzyny.  

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

1) ochroną objęte zostają 2 kapliczki oznaczone na rys. planu; a) w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się zmianę lokalizacji kapliczek; 2) wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej OW 
zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów archeologicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 3) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., 
z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas nienadzorowanych 
archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku 
archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji 
murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne będące 
pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać 
wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce 
ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
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5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: powiązania zewnętrzne poprzez ulicę oznaczona symbolem VC 1KDG; 2) 
parkingi: zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych przy jezdniach ulic: VC 1KDZ, VC 2KDZ, VC 
3KDZ, dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w ulicy VC 4 KDZ na odcinku od ulicy VC 
4KDL do ul. VC 9KDD; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej oraz kanał Ø 0,5 w terenie oznaczonym 
w planie symbolem VC 1 KDZ po wymaganej rozbudowie lub przebudowie układu; 6) zaopatrzenie 
w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się 
przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny oznaczone symbolami VC 1KDZ, VC 2KDZ, VC 4KDZ częściowo położone 
jest w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady 
zagospodarowania jak w ustępie 3 i 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) ulica VC 1KDZ a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 25 
m do 65 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o min. dwu pasach ruchu z poszerzeniami 
w rejonach skrzyżowań wraz z jezdniami serwisowymi w pasie drogowym ulicy zapewniającymi obsługę 
przyległych działek budowlanych; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki autobusowe 
z zadaszeniami przystanków dla komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
e) dostępność: poprzez skrzyżowania, w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości obsługi 
wydzielonych terenów budowlanych od dróg niższych klas dopuszcza się zjazdy gospodarcze; 2) ulica 
VC 2KDZ a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 36 m do 40 m jak na rysunku planu; b) przekrój: 
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dwujezdniowy o minimum dwu pasach ruchu z poszerzeniami i wyspami dzielącymi w rejonach 
skrzyżowań z układem poprzecznym; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki 
autobusowe z zadaszeniami dla komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
e) dostępność: poprzez skrzyżowania, w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości obsługi 
wydzielonych terenów budowlanych od dróg niższych klas dopuszcza się zjazdy gospodarcze; 3) ulica 
VC 3KDZ a) szerokość w liniach rozgraniczających: 35 m jak na rysunku planu; Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego – 104 – Poz. 126 

b) przekrój: dwujezdniowy o dwu pasach ruchu z poszerzeniami i w rejonach skrzyżowań z układem 
poprzecznym; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki autobusowe z zadaszeniami dla 
komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: poprzez 
skrzyżowania; f) zakazuje się lokalizacji zjazdów gospodarczych; 4) ulica VC 4KDZ a) szerokość 
w liniach rozgraniczających: od 20 m do 30 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu 
pasach ruchu z poszerzeniami i w rejonach skrzyżowań z układem poprzecznym; c) wyposażenie 
minimalne: chodniki obustronne, zatoki autobusowe z zadaszeniami dla komunikacji miejskiej; d) 
dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: poprzez skrzyżowania, dopuszcza się 
bezpośrednie zjazdy na tereny oznaczone symbolami: VC 2U, VC 3U, VC 2MW, VC 3MW, VC 4MW; f) 
zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdów gospodarczych; 5) 
nakazuje się lokalizację szpalerów drzew, w miejscach wskazanych na rysunku planu.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

2. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 2U 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
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selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) standard akustyczny: nie ustala się. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 
32 - w przypadku ujawnienia -podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych 
i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty 
naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, 
znaleziska monetarne, materiały kostne będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby 
prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie.  

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 2U – od ulic oznaczonych symbolami: VC 9KDD; b) teren VC 3U – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ i poprzez jeden zjazd z ulicy VC 2KDZ; 2) parkingi: zgodnie 
z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się 
obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu 
o planowane sieci Ø 300 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ i ul. Sławinkowskiej; 6) 
ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia w oparciu o istniejącą sieć Ø 160 
w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub lub miejskiej sieci ciepłowniczej po 
rozbudowie systemu w kierunku północno – zachodnim miasta; 8) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na 
wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 
2ZP lub indywidualnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej 
rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenu oznaczonego 
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w planie symbolem VC 2ZP lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi.  

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem 
planu; 3) tereny VC 2U położony w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów 
chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 9. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 9 pkt 8; 4) 
tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: 
dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 50%; 3) udział procentowy 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 20 
%; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,7; b) maksymalna: 1,1; 5) wysokość zabudowy: 
maksymalnie 16,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie 
ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych; 8) 
nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na 
dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolno stojących nośników reklamowych; c) dopuszcza 
się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni 
maksymalnej 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania nośników 
reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnej 50 m od skrzyżowań; e) 
dopuszcza się umieszczanie maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego 
w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary 
ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację obiektów 
małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy; b) nakazuje się zagospodarować obszar 
zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu w formie 
zieleni urządzonej; c) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej 
/ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; d) zakazuje się w obszarze zieleni 
towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji zjazdów; e) 
dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu lokalizację placów zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
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TERENU zakazuje się Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 77 – Poz. 126 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości 

3. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 9KDD 1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA DOJAZDOWA. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: - teren VC 1KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 6KDL; - teren VC 2KDD – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDG; - teren VC 3KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 4KDZ; - teren 
VC 4KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 5KDD; - teren VC 5KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 3KDL; - teren VC 6KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 
8KDD; - teren VC 7KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 8KDD; - teren VC 8KDD – od 
ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 2KDL, VC 7KDD, VC 3KDL, VC 6KDD; - teren VC 9KDD – 
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od ulic oznaczonych symbolami: VC 4 KDZ, VC 10KDD; - teren VC 10KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD, VC 9KDD, VC 1KDL; - teren VC 11KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 1KDL, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 12KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 
13KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 14KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11 KDD; - teren VC 15KDD – od ulic oznaczonych symbolami: 
VC 1KDL, VC 20 KDD; - teren VC 16KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20 KDD; - 
teren VC 17KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20KDD; - teren VC 18KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 17KDD; - teren VC 19KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 20KDD; - 
teren VC 20KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 21KDD, VC 17KDD, VC 10KDD, VC 16KDD, 
VC 15KDD oraz od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 21KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD; - teren VC 
22KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 23KDD; - teren VC 23KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 1KDZ (ul. Sławinkowska), VC 26KDD, VC 25KDD, VC 24KDD, VC 5KDL; - teren VC 
24KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 5KDL; Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego – 108 – Poz. 126 

- teren VC 25KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 1KDZ (ul. Willowa), VC 26KDD, 
VC 27KDD; - teren VC 26KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 25KDD; - teren VC 
27KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 25KDD, VC 5KDL; - teren VC 28KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 5KDL, VC 1KDZ (ul. Willowa); - teren VC 29KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 28KDD, VC 30KDD; - teren VC 30KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. 
Willowa), VC 29KDD; - teren VC 31KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. Willowa); - 
teren VC 32KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 31KDD; - teren VC 33KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. Willowa), 31KDD; 2) parkingi: zakazuje się realizacji 
ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym, z wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolami: VC 4KDD, VC 8KDD, VC 10KDD, VC 28KDD, VC 29KDD, VC 31KDD, VC 33KDD – gdzie 
dopuszcza się realizację miejsc parkingowych; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za 
pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie 
(sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
zasilającego i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych 
kanałów deszczowych w oparciu o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej oraz 
kanał Ø 0,5 w terenie oznaczonym w planie symbolem VC 1 KDZ po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie układu; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – 
nie dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie 
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przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) teren oznaczony symbolem VC 9KDD częściowo położony jest w zasięgu 
ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania 
jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.  

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) szerokość 
w liniach rozgraniczających: od 10 m do 25 m jak na rysunku planu; 2) przekrój: jednojezdniowy 
o dwóch pasach ruchu; 3) wyposażenie minimalne: chodnik; 4) dopuszcza się lokalizację ścieżki 
rowerowej;  

5) nakazuje się na terenach VC 4KDD, VC 8KDD, VC 10KDD, VC 11KDD lokalizację szpalerów drzew, 
w miejscach wskazanych na rysunku planu; 6) dopuszcza się realizację miejsc postojowych na 
terenach oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 8KDD. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości. 

4. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 3U 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY:1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
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i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) standard akustyczny: nie ustala się. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.  

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 2U – od ulic oznaczonych symbolami: VC 9KDD; b) teren VC 3U – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ i poprzez jeden zjazd z ulicy VC 2KDZ; 2) parkingi: zgodnie 
z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się 
obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu 
o planowane sieci Ø 300 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ i ul. Sławinkowskiej; 6) 
ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia w oparciu o istniejącą sieć Ø 160 
w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub lub miejskiej sieci ciepłowniczej po 
rozbudowie systemu w kierunku północno – zachodnim miasta; 8) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na 
wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 
2ZP lub indywidualnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej 
rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenu oznaczonego 
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w planie symbolem VC 2ZP lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem 
planu; 3) tereny VC 2U położony w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów 
chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 9. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 9 pkt 8; 4) 
tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: 
dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 50%; 3) udział procentowy 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 20 
%; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,7; b) maksymalna: 1,1; 5) wysokość zabudowy: 
maksymalnie 16,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie 
ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych; 8) 
nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na 
dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; c) dopuszcza 
się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni 
maksymalnej 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania nośników 
reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnej 50 m od skrzyżowań; e) 
dopuszcza się umieszczanie maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego 
w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary 
ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację obiektów 
małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy; b) nakazuje się zagospodarować obszar 
zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu w formie 
zieleni urządzonej; c) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej 
/ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; d) zakazuje się w obszarze zieleni 
towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji zjazdów; e) 
dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu lokalizację placów zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
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TERENU zakazuje się  

11. STAWKA PROCENTOWA: ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

5. 

V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 1 MW/U 

 

 

1) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ; 2) TERENY ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ z wybranych kategorii terenów zabudowy usługowej: (K) – kultury. (Z) – ochrony 
zdrowia. (H) – handlu. (G) – gastronomii. (D) – usług drobnych. (T) – turystyczno – wczasowej. (A) – 
administracji. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych ciepła z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na 
odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie ustala się.  

6. VC 3MW/U 

7. 

 

CV 2MW/U 
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6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 7KDD, 
VC 8KDD; b) teren VC 2MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 6KDD, VC 3KDL, 
VC 8KDD; c) teren VC 4MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDL, VC 5KDL; 
d) teren VC 5MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDL, VC 7KDD, VC 8KDD; 
e) teren VC 6MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 6KDD, VC 8KDD; 
2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem 
miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego 
wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące sieci (Ø 180 w terenie VC 5aMW i VC 9KX) oraz 
planowane Ø 300 w ul. Sławinkowskiej, Ø 200 w ul. Poligonowej i Ø 300 w drodze oznaczonej w planie 
symbolem VC 2KDZ; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia po ich 
wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące sieci (gazociąg Ø 160 przebiegającego wzdłuż drogi VC 
5KDL, Ø 160 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ, gazociąg Ø 160 w ul. Poligonowej, 
sieć w ul. Sławinkowskiej (Ø116 - Ø80) lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 
w al. Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub z indywidualnych 
źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na 
wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenów oznaczonych w planie symbolami VC 
4ZP, VC 2ZP i istniejący kanał Ø 0,25 w terenie oznaczonym symbolem VC 5ZP; 9) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie 
kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenów oznaczonych w planie 
symbolami VC 4ZP, VC 2ZP i istniejący kanał Ø 0,6 w terenie oznaczonym symbolem VC 5ZP.  

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) możliwość lokalizacji na działce budowlanej budynku o funkcji mieszkalnej i mieszkalno – usługowej, 
lokalizacja usług wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; 3) wyznacza się obszar zieleni 
towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 
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9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 35 %; 3) udział procentowy 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 
%; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,1; c) intensywność zabudowy 
liczona dla budynków zlokalizowanych w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu do 
powierzchni tej strefy nie może być wyższa niż 0,6; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 15,0 m, 
w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu maksymalnie 11, 5 m; 6) gabaryty zabudowy: a) 
poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje 
nadziemne, w strefie wysokości - A oznaczonej na rysunku planu maksymalnie 3 kondygnacje 
nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się 
budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych 
podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania 
zewnętrznych nośników informacji wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania 
wolnostojących nośników reklamowych; c) dopuszcza się umieszczenia zewnętrznych nośników 
informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni max. 10 % elewacji w widoku prostopadłym; 
d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy 
w odległości min. 50 m od skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu 
dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na 
elewacjach budynku miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji; 9) inne: a) 
nakazuje się lokalizację usług w parterach budynku od strony ulic i terenu 1KP wzdłuż obowiązujących 
linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu; b) nakazuje się urządzenie na każdej działce 
budowlanej przynajmniej jednego lub kilku placów zabaw dla dzieci, o szerokości minimalnej 5 m 
i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2 , przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 mieszkanie; c) dopuszcza 
się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy; d) nakazuje się 
zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu w formie zieleni urządzonej; e) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach 
funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; f) zakazuje się 
w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu 
lokalizacji zjazdów; g) dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej 
/ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację placów zabaw. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 126 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 
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1) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE WIELORODZINNEJ;2) TERENY ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ z wybranych kategorii terenów zabudowy usługowej: (N) – nauki i szkolnictwa wyższego. 
(A) – administracji. (K) – kultury. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: min. 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
wielorodzinnej, a w przypadku realizacji usług z zakresu nauki i szkolnictwa – jak dla terenów 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1MW/U(N,A,K)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 8KDD; b) teren 
VC 2MW/U(N,A,K)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 8KDD, VC 2KDL; c) teren VC 3MW/U(N,A,K)– 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 8KDD; 2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się 
zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po 
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wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu 
wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejącą i planowaną w ul. Poligonowej 
sieć Ø 200, planowaną w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ i ul. Sławinkowskiej sieć Ø 
300; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia w oparciu o istniejącą sieć 
Ø 160 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ, istniejącą i planowaną w ul. Poligonowej lub 
lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się 
zaopatrzenie ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. Kompozytorów Polskich po jej 
rozbudowie w kierunku zachodnim miasta wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 4ZP lub 
z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor 
Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenu oznaczonego 
w planie symbolem VC 2ZP lub indywidualnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej 
wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 2ZP lub powierzchniowo do gruntu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU 1) w terenie VC 3MW/U(N,A,K) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach 
funkcji podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem planu; 2) nakazuje się lokalizację na działce budowlanej 
budynków o jednej wybranej funkcji - mieszkaniowej lub usługowej; 3) dopuszcza się lokalizację 
budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zgodnie z ust. 9 pkt 8; 4) 
tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: 
dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
maksymalnie 30 %, dla zabudowy usługowej maksymalnie 50 %; 3) udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej minimalnie 30 %, dla zabudowy usługowej minimalnie 20 %; 4) 
intensywność zabudowy: a) minimalna: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 0,5, dla zabudowy 
usługowej 0,7; b) maksymalna: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1,0, dla zabudowy 
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usługowej 1,5; 5) wysokość zabudowy: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalnie 15,0 
m, dla zabudowy usługowej maksymalnie 18,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia 
parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: 
płaskie; d) forma zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz 
z prefabrykatów betonowych; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych 
nośników informacji wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolnostojących 
nośników reklamowych; c) dopuszcza się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na 
elewacjach budynku o powierzchni maksymalnej 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnej 
50 m od skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczanie maksymalnie jednego szyldu dla każdego 
podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach 
budynku miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji; 9) inne: a) nakazuje się 
zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu w formie zieleni urządzonej; b) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach 
funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; c) zakazuje 
się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku 
planu lokalizacji zjazdów; d) dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację placów zabaw i urządzeń sportowo 
rekreacyjnych; e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 

8. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 4U TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalna 1500 m2; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 
9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 



158 | S t r o n a  

 

odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) standard akustyczny: nie ustala się. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 4U – od ulicy oznaczonej symbolem VC 2KDD; b) teren VC 5U – od 
ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDD; c) teren VC 6U – od ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDD; 2) 
parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) 
ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu 
o istniejącą w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 3KDZ i planowaną w drodze oznaczonej 
w planie symbolem VC 2KDZ sieć Ø 300; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego 
ciśnienia w oparciu o istniejącą sieć Ø 160 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ lub 
lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się 
zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
lub miejskiej sieci ciepłowniczej po rozbudowie systemu w kierunku północno – zachodnim miasta; 8) 
ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu 
o kolektor Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż ul. 
Poligonowej i terenu oznaczonego w planie symbolem VC 2ZP oraz lub indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 9) ustala się odprowadzenie wód 
opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 
przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż ul. Poligonowej, terenów oznaczonych w planie 
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symbolami VC 2ZP i VC 1KDG lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) 
dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów 
odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 50 %; 3) udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 20 %; 4) 
intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,7; b) maksymalna: 1,1; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 
16,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: 
maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie ustala się; 7) 
ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje się 
umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; c) dopuszcza się umieszczanie zewnętrznych 
nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni maksymalnej 10 % elewacji 
w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych świetlnych zawierające 
ruchome obrazy w odległości minimalnej 50 m od skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczanie 
maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; f) nakazuje się, 
by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do 
kompozycji elewacji. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  
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9. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 8U TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ.  

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalna 1500 m2; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 8, 
9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w tym 
terenie; 4) ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów 
grzewczych paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych 
źródłach energii bądź wykorzystanie miejskiej sieci ciepłowniczej. 6) standard akustyczny: nie ustala 
się. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 82 – Poz. 126 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:1) 
dostępność drogowa: od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDG; 2) 
parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) 
ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
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zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego (istniejąca w ul. Poligonowej sieć Ø 200, 
planowana w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ sieć Ø 300); 6) ustala się zaopatrzenie 
w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia w oparciu o istniejącą sieć Ø 160 w drodze oznaczonej 
w planie symbolem VC 2KDZ, planowaną w ul. Poligonowej lub lokalnych źródeł gazu płynnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub miejskiej sieci ciepłowniczej po 
rozbudowie systemu w kierunku północno – zachodnim miasta; 8) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na 
wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 
2ZP lub indywidualnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej 
rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenów 
oznaczonych w planie symbolami VC 2ZP, VC 1KDG lub powierzchniowo do gruntu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU nie ustala się. 8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) 
określenie zasięgu: w liniach rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki 
reklamowe: zgodnie z ust. 9 pkt 8; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 
maksymalnie 40 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,7; b) 
maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 12,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom 
posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; c) 
kształt dachu: płaski lub stromy; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy 
ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek 
i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych 
nośników informacji wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolnostojących 
nośników reklamowych; c) dopuszcza się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na 
elewacjach budynku o powierzchni maksymalnej 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnej 
50 m od skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczanie max. jednego szyldu dla każdego podmiotu 
zlokalizowanego w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku 
miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji. 9) inne: dopuszcza się lokalizację 
obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 
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10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 

10. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 3KDL 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA LOKALNA. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych - przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 105 – Poz. 126 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); b) teren VC 2KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 8KDD; c) teren VC 
3KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 8KDD, VC 4KDZ; d) teren VC 4KDL – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 4KDZ, VC 5KDL; e) teren VC 5KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ, VC 
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1KDG; f) teren VC 6KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDZ, VC 1KDG; 2) parkingi: zakazuje 
się realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym, z wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 2KDL, VC 6KDL – gdzie dopuszcza się realizację miejsc 
parkingowych; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie 
dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie 
przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny oznaczone symbolem VC 1KDL i VC 4KDL częściowo położone są 
w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady 
zagospodarowania jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) ulica VC 1KDL, VC 2KDL a) szerokość w liniach 
rozgraniczających: od 20 m do 25 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu pasach 
ruchu; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 106 – Poz. 126 

d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: nieograniczona; f) nakazuje się 
lokalizację szpalerów drzew, w miejscach wskazanych na rysunku planu; g) dopuszcza się lokalizację 
miejsc postojowych w pasie drogowym; 2) ulica VC 3KDL, VC 5KDL a) szerokość w liniach 
rozgraniczających: 15 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu pasach ruchu; c) 
wyposażenie minimalne: chodniki obustronne; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) 
dopuszcza się lokalizację podłużnych do osi jezdni zatok postojowych w pasie drogowym; f) 
dostępność: nieograniczona; 3) ulica VC 4KDL, VC 6KDL a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 
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20 m do 25 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu pasach ruchu; c) wyposażenie 
minimalne: chodniki obustronne; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: 
nieograniczona; f) dopuszcza się lokalizację szpalerów drzew; g) dopuszcza się lokalizację miejsc 
postojowych w pasie drogowym. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości. § 56. Dla terenów VC 1KDD, VC 
2KDD, VC 3KDD, VC 4KDD, VC 5KDD, VC 6KDD, VC 7KDD, VC 8KDD, VC 9KDD, VC 10KDD, VC 
11KDD, VC 12KDD, VC 13KDD , VC 14KDD, VC 15KDD, VC 16KDD, VC 17KDD, VC 18KDD, VC 
19KDD, VC 20KDD, VC 21KDD, VC 22KDD, VC 23KDD, VC 24KDD, VC 25KDD, VC 26KDD, VC 
27KDD, VC 28KDD, VC 29KDD, VC 30KDD , VC 31KDD, VC 32KDD, VC 33KDD ustala się: 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA DOJAZDOWA. 2. ZASADY 
OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, 
art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych 
i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty 
naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, 
znaleziska monetarne, materiały kostne będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby 
prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 
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6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: - teren VC 1KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 6KDL; - teren VC 2KDD – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDG; - teren VC 3KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 4KDZ; - teren 
VC 4KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 5KDD; - teren VC 5KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 3KDL; - teren VC 6KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 
8KDD; - teren VC 7KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 8KDD; - teren VC 8KDD – od 
ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 2KDL, VC 7KDD, VC 3KDL, VC 6KDD; - teren VC 9KDD – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 4 KDZ, VC 10KDD; - teren VC 10KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD, VC 9KDD, VC 1KDL; - teren VC 11KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 1KDL, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 12KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 
13KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 14KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11 KDD; - teren VC 15KDD – od ulic oznaczonych symbolami: 
VC 1KDL, VC 20 KDD; - teren VC 16KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20 KDD; - 
teren VC 17KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20KDD; - teren VC 18KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 17KDD; - teren VC 19KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 20KDD; - 
teren VC 20KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 21KDD, VC 17KDD, VC 10KDD, VC 16KDD, 
VC 15KDD oraz od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 21KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD; - teren VC 
22KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 23KDD; - teren VC 23KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 1KDZ (ul. Sławinkowska), VC 26KDD, VC 25KDD, VC 24KDD, VC 5KDL; - teren VC 
24KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 5KDL; - teren VC 25KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 1KDZ (ul. Willowa), VC 26KDD, VC 27KDD; - teren VC 
26KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 25KDD; - teren VC 27KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 25KDD, VC 5KDL; - teren VC 28KDD – od ulic oznaczonych symbolami: 
VC 5KDL, VC 1KDZ (ul. Willowa); - teren VC 29KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 28KDD, VC 
30KDD; - teren VC 30KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. Willowa), VC 29KDD; - 
teren VC 31KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. Willowa); - teren VC 32KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 31KDD; - teren VC 33KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. 
Willowa), 31KDD; 2) parkingi: zakazuje się realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie 
drogowym, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 8KDD, VC 10KDD, VC 
28KDD, VC 29KDD, VC 31KDD, VC 33KDD – gdzie dopuszcza się realizację miejsc parkingowych; 3) 
ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
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wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej oraz kanał Ø 0,5 w terenie oznaczonym 
w planie symbolem VC 1 KDZ po wymaganej rozbudowie lub przebudowie układu; 6) zaopatrzenie 
w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się 
przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) teren oznaczony symbolem VC 9KDD częściowo położony jest w zasięgu 
ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania 
jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 25 m jak na 
rysunku planu; 2) przekrój: jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu; 3) wyposażenie minimalne: chodnik; 
4) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 5) nakazuje się na terenach VC 4KDD, VC 8KDD, VC 
10KDD, VC 11KDD lokalizację szpalerów drzew, w miejscach wskazanych na rysunku planu; 6) 
dopuszcza się realizację miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 
8KDD. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

11.  

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta 

VC 2KDD 

 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA DOJAZDOWA. 2. ZASADY 
OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do 
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12. 

Lublin z dnia 20-12-2012  

VC 3KDD 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: - teren VC 1KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 6KDL; - teren VC 2KDD – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDG; - teren VC 3KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 4KDZ; - teren 
VC 4KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 5KDD; - teren VC 5KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 3KDL; - teren VC 6KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 
8KDD; - teren VC 7KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 8KDD; - teren VC 8KDD – od 
ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 2KDL, VC 7KDD, VC 3KDL, VC 6KDD; - teren VC 9KDD – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 4 KDZ, VC 10KDD; - teren VC 10KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD, VC 9KDD, VC 1KDL; - teren VC 11KDD – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 1KDL, od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 12KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 
13KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11KDD; - teren VC 14KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 11 KDD; - teren VC 15KDD – od ulic oznaczonych symbolami: 
VC 1KDL, VC 20 KDD; - teren VC 16KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20 KDD; - 
teren VC 17KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 20KDD; - teren VC 18KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 17KDD; - teren VC 19KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 20KDD; - 
teren VC 20KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 21KDD, VC 17KDD, VC 10KDD, VC 16KDD, 
VC 15KDD oraz od jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); - teren VC 21KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDZ, VC 20KDD; - teren VC 
22KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 23KDD; - teren VC 23KDD – od ulic oznaczonych 

13. VC 4KDD 

14. VC 5KDD 

15. 
VC 8 KDD 

 

16. VC 29 KDD 

17. VC 33KDD 

19. VC 31 KDD 

19. VC 32KDD 

.  
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symbolami: VC 1KDZ (ul. Sławinkowska), VC 26KDD, VC 25KDD, VC 24KDD, VC 5KDL; - teren VC 
24KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 5KDL; - teren VC 25KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 1KDZ (ul. Willowa), VC 26KDD, VC 27KDD; - teren VC 
26KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 23KDD, VC 25KDD; - teren VC 27KDD – od ulic 
oznaczonych symbolami: VC 25KDD, VC 5KDL; - teren VC 28KDD – od ulic oznaczonych symbolami: 
VC 5KDL, VC 1KDZ (ul. Willowa); - teren VC 29KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 28KDD, VC 
30KDD; - teren VC 30KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. Willowa), VC 29KDD; - 
teren VC 31KDD – od ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. Willowa); - teren VC 32KDD – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 31KDD; - teren VC 33KDD – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. 
Willowa), 31KDD; 2) parkingi: zakazuje się realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie 
drogowym, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 8KDD, VC 10KDD, VC 
28KDD, VC 29KDD, VC 31KDD, VC 33KDD – gdzie dopuszcza się realizację miejsc parkingowych; 3) 
ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej oraz kanał Ø 0,5 w terenie oznaczonym 
w planie symbolem VC 1 KDZ po wymaganej rozbudowie lub przebudowie układu; 6) zaopatrzenie 
w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się 
przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) teren oznaczony symbolem VC 9KDD częściowo położony jest w zasięgu 
ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania 
jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
i ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 25 m jak na 
rysunku planu; 2) przekrój: jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu; 3) wyposażenie minimalne: chodnik; 
4) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 5) nakazuje się na terenach VC 4KDD, VC 8KDD, VC 
10KDD, VC 11KDD lokalizację szpalerów drzew, w miejscach wskazanych na rysunku planu; 6) 
dopuszcza się realizację miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 
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8KDD. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

20. 

 

V 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 19MW 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego – 62 – Poz. 126 

4) ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych 
ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów 
ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

21. VC 20MW 

22. VC 21MW 

23. 

VC 22MW 
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5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 19MW – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 5KDD; b) 
teren VC 20MW – od ulicy oznaczonej symbolem VC 3KDL,VC 4KDD, VC 5KDD; c) teren VC 21MW – 
od ulicy oznaczonej symbolem VC 4KDD, VC 5KDD; d) teren VC 22MW – od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 4KDD; 2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za 
pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie 
(sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego 
wymaganej rozbudowie w oparciu o sieć Ø200 w ul. Poligonowej; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz 
z sieci gazowych średniego ciśnienia po ich wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejącą sieć Ø160 
w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ, sieć Ø160 w ul. Willowej, planowaną sieć w ul. 
Poligonowej lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) 
ustala się zaopatrzenie ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. Kompozytorów Polskich 
po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 
4ZP lub z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor 
Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenów oznaczonych 
w planie symbolami VC 2ZP, VC 4ZP; 9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej 
kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie w oparciu o kolektor Ø 2,0 przebiegającego na 
wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenów oznaczonych w planie symbolami VC 2ZP, VC 4ZP; 10) 
dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów 
odrębnych.  

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ 
zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 
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9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 15,0 m; 6) gabaryty 
zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: 
zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług 
wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; b) nakazuje się urządzenie na każdej działce 
budowlanej przynajmniej jednego lub kilku placów zabaw dla dzieci, o szerokości minimalnej 5 m 
i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2 , przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 mieszkanie; c) nakazuje 
się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu w formie zieleni urządzonej; d) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach 
funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; e) zakazuje 
się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku 
planu lokalizacji zjazdów; f) dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację placów zabaw; g) dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości 

24. 
 

V 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

VC 4KX 1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY WYDZIELONYCH CIĄGÓW PIESZYCH. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nie ustala się. 25. VC 11 KX 
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26. 
12-2012  

VC 12 KX 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1KX – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDZ, VC 1KDD; b) teren 
VC 2KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 4KDZ, VC 11KDD; c) teren VC 3KX – od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDZ (ul. Sławinkowska); d) teren VC 4KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 4KDD; 
e) teren VC 5KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 4KDD oraz od ciągu pieszo-jezdnego 
planowanego w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDG; f) teren VC 6KX – od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 23KDD; g) teren VC 7KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 23KDD; h) teren VC 8KX 
– od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDL; i) teren VC 9KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDL; 
j) teren VC 10KX – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ (ul. Sławinkowska), VC 19KDD; k) teren 
VC 11KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 31KDD; l) teren VC 12KX – od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 32KDD; m) teren VC 13KX – od ciągu pieszo-jezdnego planowanego w ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDG przez teren oznaczony symbolem VC 2KP; n) teren VC 14KX – od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 8KDD; o) teren VC 15KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 3KDL; p) 
teren VC 16KX – od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDD; 2) parkingi: zakazuje się; 3) ustala się 
zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących 
z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) obsługa 
telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się odprowadzenie wód 
opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu o kolektor Ø 2,0 
przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po wymaganej rozbudowie lub powierzchniowo do gruntu 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków 
komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na 

27. VC 13 KX 

28. VC 15KX 

29. 

VC 16KX 
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podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny oznaczone symbolem VC 2KX częściowo położone są w zasięgu 
ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania 
jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: wyklucza się; 4) 
tymczasowe obiekty usługowe: wyklucza się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: 
dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) szerokość 
w liniach rozgraniczających: od 4 m do 25 m zgodnie z rysunkiem planu; 2) przekrój: nie dotyczy; 3) 
wyposażenie minimalne: dwa pasy ruchu dla pieszych; 4) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
5) wyklucza się ruch samochodowy, z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem VC 13KX; 6) nakazuje 
się na terenach oznaczonych symbolami VC 4KX, VC 8KX lokalizację szpalerów drzew w miejscach 
wskazanych na rysunku planu. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się.  

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

30. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 3MW/U 1) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 2) TERENY ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ z wybranych kategorii terenów zabudowy usługowej: (K) – kultury. (Z) – ochrony 
zdrowia. (H) – handlu. (G) – gastronomii. (D) – usług drobnych. (T) – turystyczno – wczasowej. (A) – 
administracji. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
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środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych ciepła z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na 
odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDD, VC 3KDD, VC 3KDL; Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 126 

2) parkingi: nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych w ilości nie mniej niż 1,0 miejsce postojowe / 
1 lokal mieszkalny, pozostałe ustalenia zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem 
terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu 
wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu o planowaną sieć Ø 200 w ul. Poligonowej; 
6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia po ich wymaganej rozbudowie 
w oparciu o istniejącą sieć Ø 160 w ul. Poligonowej lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę 
ciepłowniczą 2x600 w al. Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub 
z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się 



175 | S t r o n a  

 

odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor 
Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenu oznaczonego 
w planie symbolem VC 4ZP; 9) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej 
wzdłuż terenu oznaczonego w planie symbolem VC 4ZP. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) możliwość lokalizacji na działce budowlanej budynku o funkcji mieszkalnej i mieszkalno – usługowej, 
lokalizacja usług wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 25 
%; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,25; 5) wysokość zabudowy: 
maksymalnie 24,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 7 kondygnacji nadziemnych; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: 
wolnostojąca; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych 
z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 126 

8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na 
dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; c) dopuszcza 
się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni 
maksymalnie 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania nośników 
reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnie 50 m od skrzyżowań; e) 
dopuszcza się umieszczanie maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego 
w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary 
ujednolicone i dostosowane do kompozycji elewacji; 9) inne: a) nakazuje się lokalizację usług 
w parterach budynku od strony ulic wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych na rysunku 
planu; b) nakazuje się urządzenie na każdej działce budowlanej przynajmniej jednego lub kilku placów 
zabaw dla dzieci, o szerokości minimalnej 5 m i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2 , 
przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 mieszkanie; c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury 



176 | S t r o n a  

 

poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

31. 

 

V 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 3MW  1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 126 

2. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 1) dopuszcza się lokalizację funkcji 
usługowych w parterach budynków. 2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO 1) ustala się powierzchnię działki budowlanej: minimum 5000 m2 z wyjątkiem 
działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych wykorzystanie miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub stosowania do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, ekologicznych 
systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

32. 

VC 4 MW 
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NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 3MW – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDD, VC 4KDD; b) 
teren VC 4MW – od ulicy oznaczonej symbolem VC 4KDZ; 2) parkingi: nakazuje się zapewnienie 
miejsc postojowych w ilości nie mniej niż 1,0 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny, pozostałe 
ustalenia zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego w oparciu 
o istniejące sieci (w ul. Poligonowej sieć wodociągową Ø 200 i ul. Willowej Ø 300) po ich rozbudowie ; 
6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia po ich wymaganej rozbudowie 
w oparciu o istniejące sieci Ø 160 w ul. Poligonowej i drodze oznaczonej w planie symbolem VC 3KDZ 
lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się 
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. Kompozytorów Polskich po jej 
rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 8) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego 
rozbudowie w kierunku terenów oznaczonych w planie symbolami VC 4ZP i VC 2ZP lub indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 9) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie 
kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej w kierunku terenów oznaczonych 
w planie symbolami VC 4ZP i VC 2ZP lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów 
odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) w terenie VC 4MW wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy 
granicy działki budowlanej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
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zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 35 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,25; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 24,0 m; 6) gabaryty 
zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 8 
kondygnacji nadziemnych, w strefie wysokości -A oznaczonej na rysunku planu maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) ogrodzenie: 
zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług 
wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; b) nakazuje się urządzenia na każdej działce 
budowlanej przynajmniej jednego placu zabaw dla dzieci, w zwartej formie szerokości minimalnej 5 m 
i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2 , przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 mieszkanie; c) nakazuje 
się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na 
rysunku planu w formie zieleni urządzonej; d) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach 
funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji miejsc parkingowych; e) zakazuje 
się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku 
planu lokalizacji zjazdów; f) dopuszcza się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację placów zabaw; g) dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 20 % wzrostu wartości nieruchomości 

33. 

 

V 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 5MW 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 

34. 
VC 5aMW 
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odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się wykorzystanie do celów grzewczych miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na 
odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – 
Poz. 126 nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDL; 2) parkingi: nakazuje się zapewnienie 
miejsc postojowych w ilości nie mniej niż 1,0 miejsce postojowe / 1 lokal mieszkalny, pozostałe 
ustalenia zgodnie z § 7; 3) dopuszcza się łączne bilansowanie miejsc postojowych dla terenów VC 
5aMW i VC 5MW; 4) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 5) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 6) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego w oparciu 
o istniejącą w tym terenie oznaczonym symbolami VC 5aMW i VC 5KDL sieć wodociągową Ø 180; 7) 
ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej Ø 160 w drodze oznaczonej w planie 
symbolem VC 5KDL lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi; 8) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. 
Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub z indywidualnych źródeł 
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 9) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,25 przebiegającego wzdłuż terenu oznaczonego 
w planie symbolem VC 5ZP oraz w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. 
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Poligonowej po jego rozbudowie w kierunku terenu oznaczonego w planie symbolem VC 4ZP; 10) 
ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – istniejący kanał 
deszczowy Ø 0,6 w terenie VC 5ZP oraz po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego 
na wschód od ul. Poligonowej w kierunku teren oznaczonego w planie symbolem VC 4ZP lub 
powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 11) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ 
zgodnie z rysunkiem planu; 2) tereny położone w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu 
obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 9; 3) dopuszcza się 
lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 4) dopuszcza się zachowanie 
istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w dotychczasowych parametrach. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu w liniach rozgraniczających: maksymalnie 30 %, bilansowana łącznie dla terenów VC 5aMW  
i VC 5MW; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni 
terenu w liniach rozgraniczających: minimalnie 30 %, bilansowana łącznie dla terenów VC 5aMW  i VC 
5MW; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 126 

4) intensywność zabudowy bilansowana łącznie dla terenów VC 5aMW  i VC 5MW: a) minimalna: 0,5; b) 
maksymalna: 1,1; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 16,0 m, w strefie wysokości A - maksymalnie 
22,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: 
maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się maksymalnie 7 kondygnacji nadziemnych 
w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie 
ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych 
z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) 
zakazuje się umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie 
jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się 
lokalizację usług wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; b) nakazuje się urządzenie 
przynajmniej jednego lub kilku placów zabaw dla dzieci, o szerokości min. 5 m i minimalnej powierzchni 
co najmniej 100 m2 , przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 mieszkanie - bilansowanej łącznie dla terenów VC 
5aMW i VC 5MW; c) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
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podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej; d) zakazuje się 
w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu 
lokalizacji miejsc parkingowych; e) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji zjazdów; f) dopuszcza się w obszarze 
zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację 
placów zabaw oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych; g) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

35. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 29MN 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się lokalizację 
jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w tym terenie; 3) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 4) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii; 5) ustala się standard 
akustyczny jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
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oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 28MN - od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDD, VC 6KDL; b) 
teren VC 29MN - od ciągu pieszo-jezdnego planowanego w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDG; 2) 
parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego w oparciu 
o istniejącą i planowaną w ul. Poligonowej sieć wodociągową Ø 200; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz 
z sieci gazowej średniego ciśnienia po ich wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące w drodze 
oznaczonej w planie symbolem VC 3KDZ i ulicy Poligonowej sieci Ø 160, lub lokalnych źródeł gazu 
płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło 
z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor 
Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż ul. Poligonowej lub 
indywidualnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 9) 
ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej 
rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż ul. Poligonowej lub 
powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w dotychczasowych 
parametrach. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy 



183 | S t r o n a  

 

w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40 %; 4) 
intensywność zabudowy: a) minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: 0,5; 5) wysokość zabudowy: 
maksymalnie 9,5 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: stromy; d) forma zabudowy: 
wolnostojąca, bliźniacza; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych 
z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) 
zakazuje się umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie 
jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

36. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 4MW/U 

1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: 1) TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ; 2) 
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ z wybranych kategorii terenów zabudowy usługowej: (K) – 
kultury. (Z) – ochrony zdrowia. (H) – handlu. (G) – gastronomii. (D) – usług drobnych. (T) – turystyczno 
– wczasowej. (A) – administracji. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych ciepła z miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na 
odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
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KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 7KDD, 
VC 8KDD; b) teren VC 2MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 6KDD, VC 3KDL, 
VC 8KDD; c) teren VC 4MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDL, VC 5KDL; 
d) teren VC 5MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 2KDL, VC 7KDD, VC 8KDD; 
e) teren VC 6MW,U(K,Z,H,G,D,T,A)– od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDL, VC 6KDD, VC 8KDD; 
2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem 
miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu wodociągowego po jego 
wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące sieci (Ø 180 w terenie VC 5aMW i VC 9KX) oraz 
planowane Ø 300 w ul. Sławinkowskiej, Ø 200 w ul. Poligonowej i Ø 300 w drodze oznaczonej w planie 
symbolem VC 2KDZ; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średniego ciśnienia po ich 
wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące sieci (gazociąg Ø 160 przebiegającego wzdłuż drogi VC 
5KDL, Ø 160 w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ, gazociąg Ø 160 w ul. Poligonowej, 
sieć w ul. Sławinkowskiej (Ø116 - Ø80) lub lokalnych źródeł gazu płynnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 
w al. Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub z indywidualnych 
źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 8) ustala się odprowadzenie ścieków 
komunalnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na 
wschód od ul. Poligonowej po jego rozbudowie wzdłuż terenów oznaczonych w planie symbolami VC 
4ZP, VC 2ZP i istniejący kanał Ø 0,25 w terenie oznaczonym symbolem VC 5ZP; 9) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie 
kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej wzdłuż terenów oznaczonych w planie 
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symbolami VC 4ZP, VC 2ZP i istniejący kanał Ø 0,6 w terenie oznaczonym symbolem VC 5ZP. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
2) możliwość lokalizacji na działce budowlanej budynku o funkcji mieszkalnej i mieszkalno – usługowej, 
lokalizacja usług wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; 3) wyznacza się obszar zieleni 
towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ zgodnie z rysunkiem planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 35 %; 3) udział procentowy 
powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 
%; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 126 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,1; c) intensywność zabudowy liczona dla budynków zlokalizowanych 
w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu do powierzchni tej strefy nie może być wyższa niż 
0,6; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 15,0 m, w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu 
maksymalnie 11, 5 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, w strefie wysokości - A oznaczonej na rysunku 
planu maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie ustala 
się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych 
z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) 
zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje 
się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; c) dopuszcza się umieszczenia 
zewnętrznych nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku o powierzchni max. 10 % elewacji 
w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych świetlnych zawierające 
ruchome obrazy w odległości min. 50 m od skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie 
jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; f) nakazuje się, by szyldy 
znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary ujednolicone i dostosowane do kompozycji 
elewacji; 9) inne: a) nakazuje się lokalizację usług w parterach budynku od strony ulic i terenu 1KP 
wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu; b) nakazuje się urządzenie na 
każdej działce budowlanej przynajmniej jednego lub kilku placów zabaw dla dzieci, o szerokości 
minimalnej 5 m i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2 , przyjmując wskaźnik 2 m2 / 1 
mieszkanie; c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy; d) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej; e) zakazuje się 
w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu 
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lokalizacji miejsc parkingowych; f) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji zjazdów; g) dopuszcza się w obszarze 
zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizację 
placów zabaw. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 126 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

37. 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 

20-12-2012 
VC 1MNW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ MIESZANEJ; 1) dopuszcza 
się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 600 m2; 2) ustala się lokalizację jednego budynku 
mieszkalnego na działce budowlanej; 3) pozostałe ustalenia jak w ustępie 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej w tym terenie; 3) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 4) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 5) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
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5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) 
dostępność drogowa: od ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem VC 13KX włączonego 
poprzez teren oznaczony symbolem VC 2KP do planowanego ciągu pieszo-jezdnego w ulicy 
oznaczonej symbolem VC 1KDG; 2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię 
elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie 
lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym 
zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę 
telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę 
z miejskiego systemu wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejącą w terenie 
oznaczonym w planie symbolem VC 6MW sieć Ø 180 lub planowaną w ul. Poligonowej sieć 
wodociągową Ø 200; 6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia po ich 
wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejącą w ul. Poligonowej sieć Ø 160 lub lokalnych źródeł gazu 
płynnego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) ustala się zaopatrzenie w ciepło 
z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub w oparciu 
o magistralę ciepłowniczą 2x600 w Alei Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku 
zachodnim miasta; 8) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej w oparciu o kolektor Ø 0,4 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po jego 
rozbudowie w kierunku terenu oznaczonego w planie symbolem VC 4ZP lub indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 9) ustala się odprowadzenie wód 
opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 
przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej kierunku terenu oznaczonego w planie symbolem VC 
4ZP lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU nie ustala się. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy 
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w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40 %; 4) 
intensywność zabudowy: a) minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: 0,85; 5) wysokość zabudowy: 
maksymalnie 11,5 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; c) kształt dachu: stromy; d) forma zabudowy: nie 
ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) lokalizacja usług wyłącznie 
w parterach budynków mieszkalnych; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza 
nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości 

38. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 2KP 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY PLACÓW. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów.  

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
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wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 2KP – od ciągu pieszo-jezdnego planowanego w ulicy oznaczonej 
symbolem VC 1KDG; b) teren VC 3KP – od ulic oznaczonych symbolami: VC 5KDL, VC 28KDD; 2) 
parkingi: nie ustala się; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie układu zasilającego i przesyłowego; 4) 
obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) dla terenu VC 2KP 
ustala się odprowadzenie wód opadowych do planowanego w oparciu o kolektor Ø 2,0 przebiegający 
na wschód od ul. Poligonowej kanału deszczowego, dla terenu VC 3KP ustala się odprowadzenie wód 
opadowych do istniejących sieci kanalizacji deszczowej; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz 
odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) w terenie oznaczonym symbolem VC 2KP nakazuje się kontynuację ciągów 
pieszych i rowerowych; 2) w terenie oznaczonym symbolem VC 2KP nakazuje się lokalizację ciągu 
komunikacyjnego dla obsługi terenu oznaczonego symbolem VC 1MNW; 3) zakaz lokalizacji zabudowy; 
4) teren oznaczony symbolem VC 2KP położony jest w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego 
systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 9; 5) dopuszcza się 
realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie przepisów odrębnych. 8. ZASADY 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach rozgraniczających 
terenów; 2) mała architektura: nakazuje się; 3) nośniki reklamowe: dopuszcza się; 4) tymczasowe 
obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nie dotyczy; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie 
dotyczy; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: nie dotyczy; 5) wysokość 
zabudowy: nie dotyczy; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie dotyczy; b) ilość 
kondygnacji: nie dotyczy; c) kształt dachu: nie dotyczy; d) forma zabudowy: nie dotyczy; 7) ogrodzenie: 
a) zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych; 8) nośniki reklamowe: 
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dopuszcza się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej w postaci słupów 
ogłoszeniowych o maksymalnej wysokości 3,5 m, na planie koła lub kwadratu i powierzchni rzutu nie 
większej niż 1,2 m2; 9) inne: a) nakazuje się lokalizację szpalerów drzew na terenie VC 2KP zgodnie 
z rysunkiem planu; b) dopuszcza się lokalizację targowiska koszyczkowego na terenie oznaczonym 
symbole VC 3KP. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości 

39. 

V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 5 E 1. PRZEZNACZENIE TERENÓW TEREN INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 9. 3. ZASADY 
OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z dachów i terenu utwardzonego do sieci kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

40. VC 6E 

41. VC 7E 

42. VC 8E 

43. VC 9E 

44. VC 10E 
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45. VC 16E 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 17KDD; b) teren VC 2E - od 
ulicy oznaczonej symbolem VC 15KDD; c) teren VC 3E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 11KDD; d) 
teren VC 4E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDD; e) teren VC 5E - od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 5KDL; f) teren VC 6E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 32KDD poprzez teren 
oznaczony symbolem VC 16MW; g) teren VC 7E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 33KDD poprzez 
teren oznaczony symbolem VC 17 MW; h) teren VC 8E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 31KDD 
poprzez teren oznaczony symbolem VC 15MW; i) teren VC 9E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 
31KDD; j) teren VC 10E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 29KDD; k) teren VC 11E - od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 28KDD poprzez teren oznaczony symbolem VC 14MW; l) teren VC 12E - od 
ulicy oznaczonej symbolem VC 29KDD; m) teren VC 13E - od drogi serwisowej zlokalizowanej w pasie 
ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ; n) teren VC 14E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDL 
poprzez teren oznaczony symbolem VC 10MW; o) teren VC 15E - od ulicy oznaczonej symbolem VC 
5KDL poprzez teren oznaczony symbolem VC 12MW; p) teren VC 16E - od ulicy oznaczonej symbolem 
VC 5KDL poprzez teren oznaczony symbolem VC 6MW; q) teren VC 17E - od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 5KDL poprzez teren oznaczony symbolem 8MW; r) teren VC 18E - od ulicy oznaczonej 
symbolem VC 5KDL poprzez teren oznaczony symbolem VC 7MW; s) teren VC 19E - od ulicy 
oznaczonej symbolem VC 5KDL poprzez teren oznaczony symbolem VC 9MW; t) teren VC 20 E – od 
ulicy oznaczonej symbolem VC 23KDD; 2) parkingi: nie dotyczy; 3) ustala się zaopatrzenie w energię 
elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie 
lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym 
zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna – 
dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie przepisów 
odrębnych; 5) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie 
dotyczy; 6) ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów 
deszczowych w oparciu o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po wymaganej 
rozbudowie lub powierzchniowo do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) dopuszcza się 
przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
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zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 60 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu 
biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 10 %; 4) 
intensywność zabudowy: a) minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: nie ustala się; 5) wysokość 
zabudowy: maksymalnie 4,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; 
b) ilość kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja; c) kształt dachu: płaski, cztero lub dwuspadowy d) 
forma zabudowy: wolnostojąca; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz 
z prefabrykatów betonowych; 8) nośniki reklamowe: zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników 
informacji wizualnej.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości 

46. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 5KDL 

1. PRZEZNACZENIE TERENÓW: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA LOKALNA. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY nakazuje się odprowadzenie wód opadowych do 
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych - przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.  
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5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 1KDZ (ul. 
Sławinkowska); b) teren VC 2KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 8KDD; c) teren VC 
3KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 8KDD, VC 4KDZ; d) teren VC 4KDL – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 4KDZ, VC 5KDL; e) teren VC 5KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 1KDZ, VC 
1KDG; f) teren VC 6KDL – od ulic oznaczonych symbolami: VC 3KDZ, VC 1KDG; 2) parkingi: zakazuje 
się realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych w pasie drogowym, z wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolami: VC 1KDL, VC 2KDL, VC 6KDL – gdzie dopuszcza się realizację miejsc 
parkingowych; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie 
dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie 
przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny oznaczone symbolem VC 1KDL i VC 4KDL częściowo położone są 
w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady 
zagospodarowania jak w ustępie 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) ulica VC 1KDL, 
VC 2KDL a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20 m do 25 m jak na rysunku planu; b) przekrój: 
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jednojezdniowy o dwu pasach ruchu; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne; Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubelskiego – 106 – Poz. 126 d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
e) dostępność: nieograniczona; f) nakazuje się lokalizację szpalerów drzew, w miejscach wskazanych 
na rysunku planu; g) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w pasie drogowym; 2) ulica VC 
3KDL, VC 5KDL a) szerokość w liniach rozgraniczających: 15 m jak na rysunku planu; b) przekrój: 
jednojezdniowy o dwu pasach ruchu; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne; d) dopuszcza się 
lokalizację ścieżki rowerowej; e) dopuszcza się lokalizację podłużnych do osi jezdni zatok postojowych 
w pasie drogowym; f) dostępność: nieograniczona; 3) ulica VC 4KDL, VC 6KDL a) szerokość w liniach 
rozgraniczających: od 20 m do 25 m jak na rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu pasach 
ruchu; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
e) dostępność: nieograniczona; f) dopuszcza się lokalizację szpalerów drzew; g) dopuszcza się 
lokalizację miejsc postojowych w pasie drogowym. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości. 

47. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 6MW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ; 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 126 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielanych działek 
budowlanych: minimum 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne; 
2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się wykorzystanie do celów grzewczych miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub stosowanie paliw niskoemisyjnych, ekologicznych systemów ogrzewania opartych na 
odnawialnych źródłach energii; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulicy oznaczonej symbolem VC 5KDL; 2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się 
zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących 
z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę 
telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, 
odprowadzenie ścieków komunalnych i wód opadowych w oparciu o istniejące w tym terenie sieci 
wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło 
w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku 
zachodnim miasta lub z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 
7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów 
odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) wyznacza się obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ 
zgodnie z rysunkiem planu; 2) tereny położone w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu 
obszarów chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 9; 3) dopuszcza się 
lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 4) dopuszcza się utrzymanie 
zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek budowlanych z istniejącymi 
budynkami wyznaczonymi na rysunku planu. 
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8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: 0,5; b) maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: maksymalnie 16,0 m, w strefie wysokości 
A - maksymalnie 24,0 m; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość 
kondygnacji: maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się maksymalnie 8 kondygnacji 
nadziemnych w strefie wysokości A - oznaczonej na rysunku planu; c) kształt dachu: płaski; d) forma 
zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów 
betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki 
reklamowe: a) zakzauje się umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie 
maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) 
dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w praterach budynków mieszkalnych; b) nakazuje się 
urządzenie na każdej działce budowlanej przynajmniej jednego lub kilku placów zabaw dla dzieci, 
o szerokości minimalnej 5 m i minimalnej powierzchni co najmniej 100 m2, przyjmując wskaźnik 2 m2 / 
1 mieszkanie; c) nakazuje się zagospodarować obszar zieleni towarzyszącej w ramach funkcji 
podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu w formie zieleni urządzonej; d) zakazuje się 
w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu 
lokalizacji miejsc parkingowych naziemnych; e) zakazuje się w obszarze zieleni towarzyszącej 
w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu lokalizacji zjazdów; f) dopuszcza się 
w obszarze zieleni towarzyszącej w ramach funkcji podstawowej /ZT/ wyznaczonej na rysunku planu 
lokalizację placów zabaw; g) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza 
nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 126 

zakazuje się.  

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  
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48. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 15MW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ; 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulic oznaczonych symbolami: VC 29KDD, VC 31KDD oraz od jezdni 
serwisowej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDZ (ul. Willowa);  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 126 

2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem 
miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci 
i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
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zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych 
i wód opadowych w oparciu o istniejące w tym terenie sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. 
Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta; 7) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU dopuszcza się utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty 
zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne, dopuszcza się maksymalnie 8 kondygnacji nadziemnych w strefie wysokości 
A - oznaczonej na rysunku planu; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) 
ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług 
wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – 
Poz. 126 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
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nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości 

49. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 18 MW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 1) ustala się powierzchnię 
nowo wydzielanych działek budowlanych: minimalnie 5000 m2 z wyjątkiem działek pod infrastrukturę 
techniczną i drogi wewnętrzne; 2) pozostałe ustalenia jak w ustępie 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulicy oznaczonej symbolem VC 32KDD; 2) parkingi: zgodnie z § 7; 3) ustala 
się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego 
po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących 
z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę 
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telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub 
przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, 
odprowadzenie ścieków komunalnych i wód opadowych w oparciu o istniejące w ul. Poligonowej 
i terenach oznaczonych symbolami VC 5ZP, VC 12KX sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 
w al. Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta lub z indywidualnych 
źródeł ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 7) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU nie ustala się. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego – 61 – Poz. 126 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 
30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) minimalna: nie ustala się; b) 
maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom 
posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych; c) 
kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń 
pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do 
budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych; b) 
dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu zlokalizowanego 
w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w parterach budynków 
mieszkalnych; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią 
zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  
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50. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 18 MW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulic oznaczonych symbolami: VC 31KDD, VC 32KDD; 2) parkingi: zgodnie z § 
7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych 
i wód opadowych w oparciu o istniejące w tym terenie sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji 
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sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. 
Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta; 7) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU dopuszcza się utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty 
zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 4 
kondygnacje nadziemne, dopuszcza się maksymalnie 8 kondygnacji nadziemnych w strefie wysokości 
A - oznaczonej na rysunku planu; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) 
ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług 
wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

Dziennik  
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51. V 
Uchwała Nr 661/XXVI/2012 

Rady Miasta Lublin z dnia 20-
12-2012  

VC 17MW 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ; 1) 
dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych w parterach budynków. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) ustala się standard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: od ulic oznaczonych symbolami: VC 31KDD, VC 32KDD, VC 33KDD; 2) parkingi: 
zgodnie z § 7; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych 
i wód opadowych w oparciu o istniejące w tym terenie sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji 
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sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub w oparciu o magistralę ciepłowniczą 2x600 w al. 
Kompozytorów Polskich po jej rozbudowie w kierunku zachodnim miasta; 7) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 126 1) dopuszcza się 
lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 2) dopuszcza się utrzymanie 
zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek budowlanych z istniejącymi 
budynkami wyznaczonymi na rysunku planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: maksymalnie 30 %; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 30 %; 4) intensywność zabudowy: a) 
minimalna: nie ustala się; b) maksymalna: 1,0; 5) wysokość zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty 
zabudowy: a) poziom posadowienia parteru: nie ustala się; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 5 
kondygnacji nadziemnych; c) kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) ogrodzenie: 
zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem 
prefabrykowanych podmurówek i elementów do budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się 
umieszczania nośników reklamowych; b) dopuszcza się umieszczenie maksymalnie jednego szyldu dla 
każdego podmiotu zlokalizowanego w obrębie terenu; 9) inne: a) dopuszcza się lokalizację usług 
wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  
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52. V 
Uchwała Nr529/XX/2016 Rady 
Ministra Lublin z dnia 08-09-

2016 

VC 
12U(ROGK) 

1. PRZEZNACZENIE TERENU ; TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ z wybranych kategorii terenów 
zabudowy usługowej: (H) – handlu. (G) – gastronomii. (D) – usług drobnych. (Z) – ochrony zdrowia 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:1) jak w ustępie 7, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z dachów i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej; 3) nakazuje się 
odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 4) ustala się obowiązek 
selektywnej zbiórki odpadów; 5) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych, 
ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii bądź wykorzystanie 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 6) standard akustyczny: nie ustala się. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ wyznacza się strefę obserwacji 
archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace ziemne wymagają nadzorów 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW 
KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostępność drogowa: od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 29KDD, VC 30KDD, VC 28KDD; 2) parkingi: zgodnie z § 7; Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego – 89 – Poz. 126 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za 
pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie 
(sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu 
zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, odprowadzenie ścieków komunalnych 
i wód opadowych w oparciu o istniejące w tym terenie sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; 6) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi lub miejskiej sieci ciepłowniczej po rozbudowie systemu 
w kierunku zachodnim miasta; 7) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na 
podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
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UŻYTKOWANIU dopuszcza się utrzymanie zastanych parametrów zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla działek budowlanych z istniejącymi budynkami wyznaczonymi na rysunku planu. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH nie ustala się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 2) wielkość powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maksymalnie 65 %; 3) udział procentowy powierzchni 
terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 10 %; 4) 
nakazuje się realizację przejścia (w tym bramowego) w kierunku północnym lub północno – wschodnim, 
od schodów terenowych w pasie drogowym ulicy Willowej (teren oznaczony symbolem VC 1KDZ) 
prowadzący na teren oznaczony symbolem VC 11U. Wskazana na rynku planu lokalizacja przejść ma 
charakter orientacyjny. 5) wysokość zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty zabudowy: a) poziom 
posadowienia parteru: nie ustala; b) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne; c) 
kształt dachu: płaski; d) forma zabudowy: wolnostojąca; 7) ogrodzenie: zakazuje się budowy ogrodzeń 
pełnych oraz z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem prefabrykowanych podmurówek i elementów do 
budowy słupów; 8) nośniki reklamowe: a) zakazuje się umieszczania zewnętrznych nośników informacji 
wizualnej na dachu budynku; b) zakazuje się umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; c) 
dopuszcza się umieszczanie zewnętrznych nośników informacji wizualnej na elewacjach budynku 
o powierzchni maksymalnej 10 % elewacji w widoku prostopadłym; d) zakazuje się umieszczania 
nośników reklamowych świetlnych zawierające ruchome obrazy w odległości minimalnej 50 m od 
skrzyżowań; e) dopuszcza się umieszczanie maksymalnie jednego szyldu dla każdego podmiotu 
zlokalizowanego w obrębie terenu; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 90 – Poz. 126 f) 
nakazuje się, by szyldy znajdujące się na elewacjach budynku miały rozmiary ujednolicone 
i dostosowane do kompozycji elewacji; g) zakazuje się lokalizacji szyldów semaforowych; 9) inne: 
dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury poza nieprzekraczalną linią zabudowy.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.  

 
  

VC 1KDZ 1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA ZBIORCZA. 
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53. 

V Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 5KDZ 

 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej; 2) w miejscach poprzecznych przekroczeń suchych 
dolin przewidzieć lokalizację przepustów umożliwiających pod ulicą migrację drobnej zwierzyny. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 1) ochroną objęte zostają 2 kapliczki 
oznaczone na rys. planu; a) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji kapliczek; 
2) wyznacza się strefę obserwacji archeologicznej OW zgodnie z rysunkiem planu, wszystkie prace 
ziemne wymagają nadzorów archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zgodnie z Ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku 
ujawnienia -podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, 
które posiadają cechy zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, 
kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, 
materiały kostne będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty 
obowiązane są wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także 
zabezpieczyć je oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora 
Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: powiązania zewnętrzne poprzez ulicę oznaczona symbolem VC 1KDG; 2) 
parkingi: zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych przy jezdniach ulic: VC 1KDZ, VC 2KDZ, VC 
3KDZ, dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w ulicy VC 4 KDZ na odcinku od ulicy VC 
4KDL do ul. VC 9KDD; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego 
systemu elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do istniejących i planowanych kanałów deszczowych w oparciu 
o kolektor Ø 2,0 przebiegający na wschód od ul. Poligonowej oraz kanał Ø 0,5 w terenie oznaczonym 
w planie symbolem VC 1 KDZ po wymaganej rozbudowie lub przebudowie układu; 6) zaopatrzenie 
w wodę, gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się 
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przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny oznaczone symbolami VC 1KDZ, VC 2KDZ, VC 4KDZ częściowo położone 
jest w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady 
zagospodarowania jak w ustępie 3 i 9; 2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) ulica VC 1KDZ a) 
szerokość w liniach rozgraniczających: od 25 m do 65 m jak na rysunku planu; b) przekrój: 
jednojezdniowy o min. dwu pasach ruchu z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań wraz z jezdniami 
serwisowymi w pasie drogowym ulicy zapewniającymi obsługę przyległych działek budowlanych; c) 
wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki autobusowe z zadaszeniami przystanków dla 
komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: poprzez 
skrzyżowania, w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości obsługi wydzielonych terenów 
budowlanych od dróg niższych klas dopuszcza się zjazdy gospodarcze; 2) ulica VC 2KDZ a) szerokość 
w liniach rozgraniczających: od 36 m do 40 m jak na rysunku planu; b) przekrój: dwujezdniowy 
o minimum dwu pasach ruchu z poszerzeniami i wyspami dzielącymi w rejonach skrzyżowań z układem 
poprzecznym; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki autobusowe z zadaszeniami dla 
komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; e) dostępność: poprzez 
skrzyżowania, w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości obsługi wydzielonych terenów 
budowlanych od dróg niższych klas dopuszcza się zjazdy gospodarcze; 3) ulica VC 3KDZ a) szerokość 
w liniach rozgraniczających: 35 m jak na rysunku planu; b) przekrój: dwujezdniowy o dwu pasach ruchu 
z poszerzeniami i w rejonach skrzyżowań z układem poprzecznym; c) wyposażenie minimalne: chodniki 
obustronne, zatoki autobusowe z zadaszeniami dla komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację 
ścieżki rowerowej; e) dostępność: poprzez skrzyżowania; f) zakazuje się lokalizacji zjazdów 
gospodarczych; 4) ulica VC 4KDZ a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 20 m do 30 m jak na 
rysunku planu; b) przekrój: jednojezdniowy o dwu pasach ruchu z poszerzeniami i w rejonach 
skrzyżowań z układem poprzecznym; c) wyposażenie minimalne: chodniki obustronne, zatoki 
autobusowe z zadaszeniami dla komunikacji miejskiej; d) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
e) dostępność: poprzez skrzyżowania, dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na tereny oznaczone 
symbolami: VC 2U, VC 3U, VC 2MW, VC 3MW, VC 4MW; f) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych 
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w pasie drogowym i lokalizacji zjazdów gospodarczych; 5) nakazuje się lokalizację szpalerów drzew, 
w miejscach wskazanych na rysunku planu.  

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

54 V 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 1KDG 

1. PRZEZNACZENIE TERENU: TEREN DRÓG PUBLICZNYCH - ULICA GŁÓWNA. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych 
do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej; 2) w miejscach poprzecznych przekroczeń suchych 
dolin przewidzieć lokalizację przepustów umożliwiających pod ulicą migrację drobnej zwierzyny. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego – 101 – Poz. 126 zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., 
z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas nienadzorowanych 
archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku 
archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji 
murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne będące 
pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać 
wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsce 
ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: powiązania z planowaną drogą ruchu szybkiego (obwodnica m. Lublin) w węźle 
„Jakubowice” oraz al. Solidarności; 2) parkingi: zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych w pasie 
drogowym; 3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu 
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elektroenergetycznego po wymaganej rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego 
i przesyłowego; 4) obsługa telekomunikacyjna: zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po 
wymaganej rozbudowie lub przebudowie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się 
odprowadzenie wód opadowych do planowanych kanałów deszczowych w oparciu o kolektor Ø 2,0 
przebiegający na wschód od ul. Poligonowej po wymaganej rozbudowie; 6) zaopatrzenie w wodę, gaz, 
ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie dotyczy; 7) dopuszcza się przebudowę 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) tereny położone w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów 
chronionych ESOCH - zasady zagospodarowania jak w ustępie 3 i 9; 2) dopuszcza się realizację sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH : 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających; 2) mała architektura: dopuszcza się; 3) nośniki reklamowe: zakazuje się lokalizacji 
nośników reklamowych wolnostojących; 4) tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia 
techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: dopuszcza się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) szerokość 
w liniach rozgraniczających: od 45 m do 60 m jak na rysunku planu; 2) przekrój: dwie jezdnie 
oddzielone pasem zieleni o dwu pasach ruchu z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań; 3) wyposażenie 
minimalne: zatoki autobusowe z zadaszeniami dla komunikacji miejskiej, chodniki obustronne i jezdnie 
serwisowe w pasie drogowym ulicy dla obsługi komunikacyjnej przyległego terenu; 4) dopuszcza się 
lokalizację ścieżki rowerowej;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 102 – Poz. 126 

5) dostępność poprzez skrzyżowania; 6) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  



211 | S t r o n a  

 

55. 

V 

 

 

 

Uchwała Nr 661/XXVI/2012 
Rady Miasta Lublin z dnia 20-

12-2012  

VC 2 ZP 1. PRZEZNACZENIE TERENU: TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ; 1) dopuszcza się: a) tereny ciągów 
pieszych, pieszo-jezdnych i rowerowych; b) tereny placów; c) tereny sportu i rekreacji. 

2. ZASADY OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO jak w ustępie 7, 8, 9. 

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA i PRZYRODY: 1) nakazuje się zachowanie standardów jakości 
środowiska – zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) ustala się standard akustyczny jak dla terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe; 3) nakazuje się pozostawienie dna doliny 
umożliwiając swobody przepływ powietrza; 4) nakazuje się zachowanie istniejącego ukształtowania 
terenu z dopuszczeniem zmiany ukształtowania w zakresie niezbędnym do realizacji elementów 
projektowanego zagospodarowania; 5) w zagospodarowaniu uwzględnić istniejącą zieleń (drzewa 
i krzewy); 6) ustala się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r., z późniejszymi zmianami, art. 32 - w przypadku ujawnienia -podczas 
nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku archeologicznego (na przykład fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty 
konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiały kostne 
będące pozostałościami pochówków, i tym podobne) osoby prowadzące roboty obowiązane są 
wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte zabytki, a także zabezpieczyć je 
oraz miejsce ich odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

5. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW nie ustala się. 

6. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) 
dostępność drogowa: a) teren VC 1ZP – od ulic oznaczonych symbolami: VC 10KDD, VC 9 KDD; b) 
teren VC 2ZP – od ulic oznaczonych symbolami: VC 5KDD, VC 8KDD, VC 4KDZ, VC 2KDD oraz od 
jezdni serwisowej planowanej w ulicy oznaczonej symbolem VC 1KDG;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 93 – Poz. 126 

c) teren VC 3ZP – od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 4KDL, VC 11KDD; d) teren VC 4ZP – 
od ulic oznaczonych symbolami: VC 4KDZ, VC 4KDL; e) teren VC 5ZP – od ulic oznaczonych 
symbolami: VC 5KDL, VC 28KDD, VC 29KDD. 2) parkingi: wyklucza się; 3) ustala się zaopatrzenie 

56. VC 4 ZP 

 

VC 5 ZP 
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w energię elektryczną za pośrednictwem miejskiego systemu elektroenergetycznego po wymaganej 
rozbudowie lub przebudowie (sieci i urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z docelowym 
zagospodarowaniem terenu), układu zasilającego i przesyłowego; 4) ustala się obsługę 
telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi po wymaganej rozbudowie sieci 
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 5) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiego systemu 
wodociągowego po jego wymaganej rozbudowie w oparciu o istniejące (w ul. Poligonowej sieć Ø 200, 
ul. Willowej Ø 300, w terenie oznaczonym symbolem VC 5ZP Ø 150 i Ø180) i planowane sieci 
wodociągowe (w ul. Poligonowej sieć Ø 200, w drodze oznaczonej w planie symbolem VC 2KDZ sieć Ø 
300, ul. Sławinkowskiej Ø 300); 6) ustala się odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji 
deszczowej po wymaganej rozbudowie kolektora Ø 2,0 przebiegającego na wschód od ul. Poligonowej 
wzdłuż terenów oznaczonych w planie symbolami VC 4ZP i VC 2ZP oraz istniejącego w terenie 
oznaczonym w planie symbolem VC 5ZP kanału Ø 0,6 lub powierzchniowo do gruntu zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 7) zaopatrzenie w gaz, ciepło oraz odprowadzenie ścieków komunalnych – nie 
dotyczy; 8) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem na podstawie przepisów odrębnych. 

7. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA w ICH 
UŻYTKOWANIU: 1) zakazuje się lokalizacji budynków; 2) nakazuje się lokalizację urządzeń sportowo - 
rekreacyjnych w wyznaczonych na rysunku planu strefach lokalizacji tych urządzeń, w obrębie terenu 
VC 2ZP i VC 3ZP; 3) nakazuje się w strefie szczególnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej na trenie 
VC 3ZP wykorzystanie ukształtowania terenu wypłaszczonej doliny jako plenerowej części placu 
oznaczonego symbolem VC 1KP stanowiącego miejsce dla organizacji lokalnych imprez; 4) nakazuje 
się powiązanie bezkolizyjne z terenem oznaczonym symbolem VC 1KP w formie podziemnego 
przejścia pieszego zlokalizowanego w miejscu wskazanym na rysunku planu; 5) tereny położone 
w zasięgu ogólnomiejskiego ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH - zasady 
zagospodarowania jak w ustępie 3 i 9; 6) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej na podstawie przepisów odrębnych. 

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) określenie zasięgu: w liniach 
rozgraniczających terenów; 2) mała architektura: nakazuje się; 3) nośniki reklamowe: dopuszcza się; 4) 
tymczasowe obiekty usługowe: zakazuje się; 5) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 6) zieleń: 
nakazuje się. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) linie zabudowy: 
nie ustala się: 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie 
ustala się; 3) udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni 
terenu przeznaczenia: minimalnie 70%; 4) intensywność zabudowy: nie ustala się; 5) wysokość 
zabudowy: nie ustala się; 6) gabaryty zabudowy: nie ustala się; 7) ogrodzenie: a) zakazuje się 
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lokalizacji ogrodzeń z wyjątkiem realizacji ogrodzeń wyłącznie w strefie lokalizacji urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych na terenach VC 2ZP i VC 3ZP oraz dla placów zabaw i gier, przy czym ogrodzenia te nie 
mogą kolidować z przebiegiem ścieżek pieszych i rowerowych; b) zakazuje się budowy ogrodzeń 
pełnych oraz z prefabrykatów betonowych; 8) nośniki reklamowe: dopuszcza się umieszczanie 
zewnętrznych nośników informacji wizualnej w postaci słupów ogłoszeniowych o maksymalnej 
wysokości 3,5 m, na planie koła lub kwadratu i powierzchni rzutu nie większej niż 1,2 m2; 9) inne: a) 
ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów; b) nakazuje się 
zachowanie głównych powiązań pieszych i rowerowych z terenami sąsiednimi oraz głównych wejść do 
parku zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku planu; c) nakazuje się lokalizację szpalerów 
drzew w terenie oznaczonym symbolem VC 3ZP, zgodnie z rysunkiem planu; d) nakazuje się 
lokalizację przejścia podziemnego o minimalnej szerokości 6,0 m w terenie oznaczonym symbolem VC 
3ZP, zgodnie z rysunkiem planu; e) nakazuje się lokalizację obiektów małej architektury. 

10. SPOSÓB i TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA i UŻYTKOWANIA 
TERENU zakazuje się. 

11. STAWKA PROCENTOWA ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 0,5 % wzrostu wartości nieruchomości.  

57. 

III 

 

Uchwała Nr 825/XXXV/2005 
Rady Ministra Lublin z dnia 17-

11-2005 

KDGP 1. Wyznacza się „tereny tras komunikacyjnych – KD...” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
terny dróg (ulic) publicznych i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych transportowych 
i innych funkcji drogi. 2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przebieg dróg (ulic) 
oznaczonych wg klas: 1) .. GP – drogi (ulice) główne ruchu przyśpieszonego 2)..G drogi (ulice) główne 
3) ..Z drogi (ulice) zbiorcze 4) ..L drogi ulice lokalne 5)D drogi ulice dojazdowe z uwzględnieniem 
terenów zieleni, spełniającej rolę estetyczną oraz ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. Szerokość psa technicznego w liniach regulacyjnych, 
przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000 

3.Ustalone przebiegi i klasy dróg (ulic(, o których mowa w ust. 1 i 2 oznacza się stosownie do zaliczonej 
kategorii 1) …- K - drogi (ulice) krajowe, 2) … - w - drogi (ulice) wojewódzkie, 3) … - P drogi (ulice) 
powiatowe 4) … - G – drogi (ulice) gminne. 

4.Dla poszczególnych dróg (ulic) określonych w ust.2 ustala się szerokości w liniach rozgraniczających: 
1. głównych ruchu przyspieszonego (KDGP) 40 – 60m, 2. głównych KDG 35 – 50m, 3. zbiorczych KDZ 
20 – 30m 4.lokalnych KDL 10 – 20m 5. dojazdowych KDD 10 – 20 m. 

58. KDD 

69. 

KDL-P 
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5. Dla ulic klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ i wyższych oznaczonych symbolami KDGP i KDG 
wyklucza się zjazdy indywidualne. Dopuszcza się zjazdy z ulic klasy z i g w wyjątkowych przypadkach 
uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, po uzyskaniu 
zgody właściwego zarządcy drogi. 

6. Dla dróg klasy D dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wynikających z istniejącego 
zainwestowania i uwarunkowań terenowych, zmniejszenie ich szerokości w liniach regulacyjnych do 
8.0m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 1. realizacje urządzeń komunikacyjnych 
związanych z eksploatacją dróg. 2. lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej. 3. lokalizacje 
ścieżek rowerowych. 4. lokalizację obiektów niezwiązanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, słupy 
ogłoszeniowe, reklamy) pod warunkiem, że sytuowanie ich nie wywoła kolizji z infrastrukturą techniczną 
i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, po uzyskaniu zgody właściwego 
zarządcy drogi. 5. korektę wyznaczonych linii rozgraniczających ulic, jeżeli to wynika z rozwiązań 
szczegółowych na etapie opracowania projektu budowlanego. 

8. Obiekty lub urządzenia, o których mowa w ust.7 można lokalizować pod warunkiem: 1. dostosowania 
do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego. 2. nienaruszenia ustaleń obowiązujących dla 
stref polityki przestrzennej.  

60. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

ZP 

1. Wyznacza się „tereny zieleni publicznej – ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod praki, 
skwery i zieleńce. 

2. Tereny, o których mowa w ust.1 tworzą w obszarze miasta system terenów biologicznie czynnych, 
wspomagający podstawowy układ ekologiczny miasta, wzbogacony o funkcje uzupełniające – rekreację 
oraz usługi towarzyszące podlegające specjalnym rygorom. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1. zakaz przekształcania przestrzeni terenu 
w szczególności poprzez niszczenie naturalnej rzeźby, 2.zakaz samowolnego wycinania drzew 
i krzewów nieowocowych. 4. ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod inne funkcje. 

4. Na terenach, o których mowa w ust 1 dopuszcza się w wyznaczonych w rysunku planu rejonach 
realizację terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych (SR2) oraz usługowych (U) związanych 
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wyłącznie z obsługą funkcji podstawowej. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZP nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej. 

61. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

ZR 

1. Wyznacza się „tereny rezerwatów przyrody – ZR” obejmujące projektowany rezerwat\ florystyczno – 
krajobrazowy „Górki Czachowskie” wraz ze strefą ochronną tzw. otuliną, przewidziany do objęcia 
ochroną prawną. 

2.Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1. zakaz przekształcania rzeźby terenu – do czasu 
ustanowienia formuły prawnej rezerwatu, 2. sposób zagospodarowania terenu podporządkowany 
funkcji podstawowej – stosowanie do odrębnych przepisów – z wykluczeniem realizacji urządzeń 
sportowo – rekreacyjnych, 3. Wymóg zabezpieczenia terenu pod względem sanitarnym oraz 
właściwego oznakowania rezerwatu i ścieżek dydaktycznych  

3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZR nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w obszarze których są one położone. 

62 III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

ZPL 

1. Wyznacza się „ tereny parków leśnych – ZPL” obejmujące zbocze doliny rzeki Czechówki, 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod funkcje rekreacyjne wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1.Obowiązek ochrony istniejącego drzewostanu 
i zakrzewień stabilizujących rzeźbę terenu i stanowiących jego zabezpieczenie przed erozją, 2. 
uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu urządzenia ciągów spacerowych w tym powiązań 
z pomnikiem pamięci poświęconym więźniom politycznym Zamku Lubelskiego, ławek 
wypoczynkowych, urządzeń sanitarnych (śmietniki, biotoalety) 

3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZPL nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone 
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63. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

KX 

1. Wyznacza się „tereny komunikacji pieszej – KX” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
tereny wydzielonych ciągów pieszych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizowanie ścieżek rowerowych oraz 
lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Szerokość ciągów pieszych przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000. 

64. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

IT 1 

1. Wyznacza się „tereny urządzeń elektroenergetyki – IT 1” z przeznaczeniem gruntów pod: 1. 
realizację nowych stacji transformatorowych wewnętrznych wolnostojących 2. wydzielenie działki pod 
istniejące stacje transformatorowe 

2. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
które nie uwzględniono w rysunku planu o ile uzasadnienie jest wzrostem zapotrzebowania mocy. 

3. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, usługowej i przemysłowej przewiduje się realizację stacji 
transformatorowych w miejscach określonych w planach zagospodarowania określonych działek, 
w ilości uzasadnionej wzrostem zapotrzebowania mocy. 

65. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

M 5 

1.Wyznacza się „tereny zabudowy rezydencjalnej M5” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkalną wolnostojącą typu rezydencjalnego na działkach o powierzchni 2000m

2
, chyba 

że w rysunku plany pokazano inaczej. Na terenach tych gwarantowana jest ochrona funkcji wyłącznie 
mieszkaniowej o wysokim standardzie zagospodarowania terenu (duży udział terenów zieleni w formie 
ogrodów komfort akustyczny i klimatyczny). 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się: 1. nieprzekraczalną linię zabudowy i układ 
podziałów wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu, 2. maksymalną wysokość budynków 
mieszkalnych na II kondygnacje plus poddasze użytkowe w stromym dachu, gzymsu lub okapu na 7,0 
m mierzoną od poziomu terenu, 3. dla budynków usytuowanych na stokach preferuje się zabudowę 
niską tj. i kondygnacyjną plus poddasze użytkowe w stromym dachu, maksymalną wysokość l;unii 
gzumsu lub okapu 5.0 m mierzoną od poziomu terenu, 4. Maksymalny poziom posadowienia parteru 
budynku mieszkaniowego 1.0 m od poziomu terenu, 5. Maksymalny % spadku dachu 100%, 6. 
Powierzchnię całkowitą budynków realizowanych na działkach o powierzchni 800

2
/1200m

2
 – do 300m

2
, 
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o powierzchni powyżej 1200 m
2
 – do 400 m

2
, 7.Obowiązek realizacji garaży i innych pomieszczeń 

gospodarczych jako integralną część budynku mieszkaniowego, 8. Minimalną biologicznie czynną 
powierzchnię działki na 60%, 9. Zakaz wprowadzania funkcji mieszkaniowej. 

3.Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 1. Indywidualne ujęcia wody i urządzenia do 
gromadzenia ścieków sanitarnych, z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosowane do 
odrębnych przepisów – do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania nieczystości, 2. korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania ilości działek wyznaczonych w rysunku 
planu, relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. 

4. Dla realizacji inwestycji na terenach M5 – obowiązują ustalenia wpisane dla strefy ochrony walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich K1. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M5 nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej w obszarze których są one położone. 

66. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

SR2 

1. Wyznacza się „tereny sportowo – rekreacyjne – SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektów kubaturowych wyłącznie 
w zakresie obsługi programu podstawowego. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1. możliwość przebudowy, remontów 
i doinwestowania istniejących urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 2. realizację nowych urządzeń 
sportowo – rekreacyjnych na terenach nie zagospodarowanych , z uwzględnieniem rozdzielnia 
zespołów urządzeń dla różnych grup wiekowych. 

3. Na terenach o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 1. możliwość realizacji obiektów kubaturowych 
wyłącznie związanych z obsługą funkcji podstawowej (szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia sprzętu, 
itp.), 2. w uzasadnionych przypadkach możliwość wygrodzenia części terenu lub jego całości. 

4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach SR2 nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone 
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67. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

SR1 

1. Wyznacza się „tereny sportowo – rekreacyjne SR1” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę obiektami kubaturowymi o funkcji sportowo – rekreacyjnej wraz z programem 
komplementarnym jak też tworzącym funkcji podstawowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1. nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – 
zgodnie z regulacją przepisów szczególnych, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej. 

3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach SR1 nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

68. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

UC 

1. Wyznacza się „tereny koncentracji funkcji usługowych UC” z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod lokalizację programów różnorodnych funkcji, o wysokim stopniu atrakcyjności i odpowiednich 
standardach z zakresu: administracji, finansów i ubezpieczeń, kultury turystyki, handlu itp. 
z wykluczeniem realizacji obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m

2
 przypadającej na jeden 

lokal handlowy oraz stacji paliw. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1. nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – 
zgodnie z regulacją przepisów szczególnych, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej, 2. 
możliwość łącznia funkcji usługowej z funkcją mieszkalną tj. możliwość realizacji nowych bądź 
pozostawienia mieszkań na wyższych kondygnacjach w terenach przekształconych, przy czym 
wielkość programu mieszkaniowego dla nowo realizowanych inwestycji, nie może przekraczać 30% 
pow. użytkowej docelowego programu zagospodarowania dla terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z zapisem ustaleń dla stref polityki przestrzennej. 3. 
Możliwość realizacji budynków wyższych niż wysokość określona w zasadach zagospodarowania 
terenów usług stref polityki przestrzennej. Jednakże realizacja ta powinna być poprzedzona 
opracowaniem analizy widokowej obszaru, w którym położony jest teren planowanej inwestycji. 4. 
bilansowanie niezbędnej ilości miejsc parkingowych w podziemiach kubatury na własnej działce, 
ewentualnie realizację parkingów bądź parkingo – garaży w sposób zorganizowany np. kilku 
inwestorów jako inwestycji wspólnej. 

3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach UC nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 
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69. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

Ub 

1. Wyznacza się „tereny usług komercyjne – U” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi 
handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego i inne usługi komercyjne, z możliwością realizacji dużych 
obiektów handlowych typu: domy towarowe, pasaże handlowe, koncentracje funkcji handlowo – 
usługowej. 

2. w ramach wyznaczonych terenów U oznacza się tereny Ua z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod usługi komercyjne z możliwością realizacji mieszkań na wyższych kondygnacjach – do 
30% udziału w programie oraz terenu Ub z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi 

komercyjne bez możliwości realizacji dużych obiektów handlowych typu: domy towarowe, pasaże 
handlowe, koncentracje funkcji handlowo – usługowych. 

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się: 1. nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej 
– zgodnie z regulacją przepisów szczególnych, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej, 2. 
możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów, pod 
warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu, 2. możliwość realizacji budynków 
wyższych niż wysokość określona w zasadach zagospodarowania terenów według stref polityki 
przestrzennej. Jednakże realizacja ta powinna być przeprowadzona opracowaniem analizy widokowej 
obszaru, w którym położony jest teren planowanej inwestycji. 

4. Na terenach, o których mowa w ust.1 i 2 dopuszcza się realizacje obiektów technicznych i usług 
publicznych oraz usług z grupy oznaczonej symbolem KS – pod warunkiem nie kolidowania 
z przeznaczeniem podstawowym. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wybranych terenach U nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone.  

70. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

SR1/U 

3. w zagospodarowaniu obszaru strefy K1 wyznacza się tereny o określonych niżej funkcjach 
oznaczonych symbolami: SR1/U – tereny usług i sportu 

4.Dla terenów o funkcji usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami Ub, UC, SR1/U 
wyznaczonych na dwóch wypłaszczeniach położonych przy ul. poligonowej oraz z wlotu dolina ustala 
się – realizacje programu o charakterze ogólnomiejskim z koncepcją funkcji obsługi przedsiębiorczości 
z wykluczeniem funkcji mieszkaniowej na terenach UC oraz programu usługowego (Ub) i sportowego 
z przewagą funkcji sportowo – rekreacyjnych na terenach SR1/U. Dla realizacji zespołów usługowych 



220 | S t r o n a  

 

ustala się: a) zabudowę typu paliwowego o wysokości II kondygnacji o jednolitym wyrazie 
architektonicznym dla całości zespołu, b) obsługę komunikacyjną zespołu i powiązanie z układem 
miejskim przez ul. Poligonową, c) wymóg bilansowana miejsc parkingowych w granicach lokalizacji 
i usytuowanie ich na działce, w części przyległej do ul. Poligonowej, d)wymóg powiązania 
zagospodarowania działki (elementy małej architektury, ogrodzenie, zieleń) z zagospodarowaniem 
terenów przyległych. e) zakaz lokalizacji supermarketów. 

5. w obszarze strefy wyklucza się realizację dodatkowego programu mieszkaniowego.  

71. III 
Uchwała Nr 825/XXXV/2005 

Rady Ministra Lublin z dnia 17-
11-2005 

KXR 
. Wyznacza się „tereny komunikacji pieszo –rowerowej  z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
tereny wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych 
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Wąwóz nr 26 – LIPNIK 

Lp 
REJON 

PLANIST. 

MPZP 

Uchwała nr 

Ustalenia planistyczne 

 

Symbol 

Ustalenia 

1. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

R1(M2-ZP) 

1. Wyznacza się „tereny upraw polowych- R1” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze (gruntowe) bez prawa zabudowy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się ochronę użytków rolnych i rozłogów pól 
z zachowaniem dotychczasowego sposobu ich użytkowania, bez możliwości realizacji 
obiektów kubaturowych (altan, składów narzędzi i innych budynków gospodarczych), 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację ogrodów działkowych. 

4. Tereny oznaczone symbolem R1(M2-M4-ZP-UP-U-KDE-KDG) oznaczają rezerwy 
rozwojowe miasta przewidziane do zagospodarowania w okresie poperspektywicznym. Użyte 
w nawiasach symbole oznaczają przewidywaną do realizacji funkcję terenu. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R1 nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położone. 

2. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

R2(M2) 

1. Wyznacza się „tereny upraw polowych – R2” z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod rolne, sadownicze i ogrodnicze (gruntowe) z adaptacją istniejącej zabudowy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się:  

1) w stosunku do istniejącej zabudowy zagrodowej i innej związanej z produkcją 
rolniczą i działalnością nierolniczą- możliwość dokonywania remontów i wymiany 
obiektów budowlanych, ich uzupełnienia i przebudowy, a także zmiany sposobu ich 
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użytkowania z dopuszczeniem funkcji agroturystyki oraz nieuciążliwych usług 
komercyjnych, zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej poza 
granicami istniejących działek siedliskowych (w tym altan). 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizacje ogrodów działkowych. 

4.Tereny oznaczone symbolem R2(M2-M4-ZP-UP-U) oznaczają rezerwy rozwojowe miasta 
przewidziane do zagospodarowania w okresie poperspektywicznym. Użyte w nawiasach 
symbole oznaczają przewidywaną funkcję terenu. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R2 nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położone. 

3. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

R3(M2-ZP) 

1. Wyznacza się „tereny upraw polowych- R3” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze (gruntowe) z możliwością realizacji nowej zabudowy 
w wyznaczonej na rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się: 1) możliwość dokonywania remontów 
i wymiany istniejących obiektów budowlanych, ich uzupełniania i przebudowy, a także zmiany 
sposobu użytkowania z dopuszczeniem funkcji agroturystyki oraz nieuciążliwych usług 
komercyjnych, 2) możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej oraz 
usługowej na działkach niezabudowanych, w wyznaczonej na rysunku planu strefie 
zabudowy, 3) zakaz wtórnego podziału nieruchomości na działki budowlane. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się lokalizację ogrodów działkowych. 

4. Tereny oznaczone symbolem R3 (M2- M4-ZP-UP-U) oznaczają rezerwy rozwojowe miasta 
przewidziane do zagospodarowania w okresie poperspektywicznym. Użyte w nawiasach 
symbole oznaczają przewidywaną do realizacji funkcję terenu. 

5.Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonym terenie R3 nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położone. 

4. IV Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 

KDG-P 1.Wyznacza się „tereny tras komunikacyjnych- KD..” z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod tereny dróg (ulic) publicznych i urządzeń z nimi związanych, wynikających 
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17.03.2005  z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.  

2. N terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przebieg dróg (ulic) oznaczonych wg klas: 

1)..E- drogi (ulice) ekspresowe,  

2)..GP – drogi(ulice) główne ruchu przyśpieszonego, 

 3)..G - drogi (ulice) główne,  

4)..Z - drogi (ulice) zbiorcze,  

5) ..L - drogi (ulice) lokalne,  

6)..D - drogi (ulice) dojazdowe, z uwzględnieniem terenów zieleni, spełniającej rolę 
estetyczną oraz ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.  

Szerokość pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje się zgodnie 
z rysunkiem planu w skali 1:2000. 

3 Ustalone przebiegi i klasy dróg (ulic), o których mowa w ust.1 i 2 oznacza się stosowanie 
do zaliczanej kategorii:  

1) ..- K - drogi (ulice) krajowe,  

2) ..- w - drogi (ulice) wojewódzkie,  

3)..- P -drogi (ulice) powiatowe,  

4)..- G - drogi (ulice) gminne. 

4. Dla poszczególnych dróg (ulic) określonych w ust.2 ustala się szerokość w liniach 
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rozgraniczających:  

1) ekspresowych (KDE) – 70 - 90m,  

2) głównych ruchu przyśpieszonego (KDGP) - 40-60 m,  

3) głównych (KDG) – 35 – 50 m,  

4) zbiorczych (KDZ) – 20 – 40 m,  

5) lokalnych (KDL) – 12 – 30 m,  

6) dojazdowych (KDD) – 10 – 20 m. 

5. Dla ulic klasy zbiorczej i wyższych KDE, KDGP i KDG wyklucza się zjazdy indywidualne. 
Dopuszcza się jedynie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami 
terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem po uzyskaniu zgody właściwego zarządy 
drogi. 

6. Dla dróg gminnych klasy D dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wynikających 
z istniejącego zainwestowania i uwarunkowań terenowych, zmniejszanie ich szerokości 
w liczbach rozgraniczających do 8.0 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:  

1) realizacje urządzeń komunikacyjnych związanych z eksploatacją dróg,  

2) lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej,  

3) lokalizacje ścieżek rowerowych,  

4) lokalizacje obiektów niezwiązanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, słupy 
ogłoszeniowe, reklamy) pod warunkiem, że sytuowanie ich nie wywoła kolizji 
z infrastrukturą techniczną i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego po uzyskaniu zgody właściwego zarządu drogi. 

8. Obiekty lub urządzenia, o których mowa ust.7 można lokalizować pod warunkiem: 1) 
dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego, 2) nienaruszenia 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej. 

5. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

IT1 

1. Wyznacza się „tereny urządzeń elektroenergetyki- IT 1” z przeznaczeniem gruntów pod: 

1) realizację nowych stacji transformatorowych wnętrzowych wolnostojących,  

2) wydzielenie działki pod istniejące stacje transformatorowe. 

2. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji 
transformatorowych, które uwzględniono w rysunku planu o ile uzasadnione jest to wzrostem 
zapotrzebowania mocy. 

3. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, usługowej i przemysłowej przewiduje się realizację 
stacji transformatorowych w miejscach określonych w planach zagospodarowania 
określonych działek, w ilości uzasadnionej wzrostem zapotrzebowania mocy. 

6. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

M6 

1.Wyznacza się „ tereny mieszkaniowe - M6” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową podmiejską ( zagrodową i jednorodzinną), warz z nieuciążliwymi 
usługami. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się: 

1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej i kład podziałów wewnętrznych 
zgodnie z rysunkiem planu,  

2) maksymalną wysokość nowo zrealizowanych budynków mieszkalnych II 
kondygnacje możliwością realizacji poddasza użytkowego w stromym dach,  

3) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejącej zabudowy pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia 
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terenu,  

4) możliwość realizacji obiektów i urządzeń związanych z nieuciążliwa działalnością 
rzemieślniczą oraz inną działalnością gospodarczej,  

5) możliwość realizacji obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarstw 
ogrodniczych (szklarnie, urządzenia techniczne, pomieszczenia składowe) pod 
warunkiem, że wielkość działki na to pozwala,  

6) konieczność zabezpieczenia niezbędnej ilości miejsc parkingowych jak również 
placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego w granicach 
własnych posesji,  

7) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nieprzewidzianej w rysunku 
plany, w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:  

1) indywidualne ujęcia wody i urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych, 
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie od odrębnych przepisów- do 
czasu realizacji komunalnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
nieczystości,  

2) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych 
oraz naruszania interesów osób trzecich. 

4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M6 nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położne.  

7. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

Ub 

1. Wyznacza się „tereny usług komercyjnych- U” z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego i inne usługi komercyjne, 
z możliwością realizacji dużych obiektów handlowych (domy towarowe, pasaże handlowe, 
koncentracje funkcji handlowo- usługowej). 
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2. w ramach wyznaczonych terenów U oznacza się tereny Ua z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne z możliwością realizacji mieszkań na 
wyższych kondygnacjach- do 30% udziału w programie oraz tereny Ub z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne bez możliwości realizacji dużych obiektów 
handlowo- usługowych typu np. domy towarowe, pasaże handlowe, koncentracje funkcji 
handlowo- usługowej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 i 2 ustala się: 

1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej- zgodnie z regulacją przepisów 
szczególnych, chyba, że na rysunku planu pokazano inaczej,  

2) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejących obiektów, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia 
terenu,  

3) możliwości realizacji budynków wyższych niż określona w zasadach 
zagospodarowania terenów stref polityki przestrzennej. Jednakże realizacja ta 
powinna być poprzedzona opracowaniem analizy widokowej obszaru, w którym 
położony jest teren planowanej inwestycji. 

4. Na terenach, o których mowa w ust.1 i 2 dopuszcza się realizację obiektów technicznych 
i usług publicznych oraz usług grupy oznaczonej symbolem KS pod warunkiem nie 
kolidowania z przeznaczeniem podstawowym. 

5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonym terenach U nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położone.  

8. IV 
Uchwała Nr 628/XXIX/2005 
Rady Miasta Lublin z dnia 
17.03.2005  

ZŁ(ZP) 

1. Wyznacza się „tereny zieleni łąkowe j- ZŁ” obejmujące dnia dolin rzecznych, i obniżeń 
dolinnych, stanowiące korytarze ekologicznych powiązań podstawowego układu 
ekologicznego miasta w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 1) maksymalne zachowanie naturalnego 
charakteru istniejących dolin tj. istniejących zbiorowisk roślinnych, drzew i krzewów oraz 
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ukształtowania terenu, 2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 3) wykorzystanie 
istniejących ciągów spacerowych do realizacji nowych bądź kontynuacji ścieżek rowerowych. 

3. Tereny oznaczone symbolem ZŁ(ZP) oznaczają rezerwy rozwojowe miasta przewidziane 
do zagospodarowania w okresie perspektywicznym. Symbol w nawiasie oznacza 
przewidywaną do realizacji funkcje terenu. 

4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZŁ nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących stref polityki przestrzennej, w obszarze, których są one położone. 
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ZIMNE DOŁY - WĄWÓZ NR 41-53  

 

lp 
REJON 

PLANIST. 

MPZP 

Uchwała nr 

Ustalenia planistyczne 

Symbol Ustalenia 

1. 

I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

ZP 

1. „tereny miejskiej zieleni publicznej – ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
parki, skwery i zieleńce. 
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 tworzą w obszarze miasta system terenów biologicznie 
czynnych, wspomagający podstawowy układ ekologiczny miasta, wzbogacony o funkcje 
uzupełniające – rekreację oraz usługi towarzyszące podlegające specjalnym rygorom. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) zakaz przekształcania powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie naturalnej 
rzeźby, 
2) zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów nieowocowych, 
3) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu, 
4) ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod inne funkcje. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się w wyznaczonych w rysunku planu 
rejonach realizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (SR2) oraz usługowych (U) 
– związanych wyłącznie z obsługą funkcji podstawowej. 
5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZP nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

2 ZŁ 

„tereny zieleni łęgowej – ZŁ” obejmujące dna dolin rzecznych, stanowiące korytarze 
ekologicznych powiązań podstawowego układu ekologicznego miasta w ramach 
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. 
2. Na terenach, o których mowa ustala się: 
1) maksymalne zachowanie naturalnego charakteru istniejących dolin tj. istniejących 
zbiorowisk roślinnych, drzew i krzewów oraz ukształtowania terenu, 
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 
3) wykorzystanie istniejących ciągów spacerowych do realizacji nowych bądź kontynuacji 
ścieżek rowerowych. 
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3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZŁ nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

3 

I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

ZI 

. „tereny zieleni izolacyjnej – ZI” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenie 
zieleni stref ochronnych i pasów izolacyjnych od obiektów uciążliwych dla otoczenia. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych. 
3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie mogą naruszać zasad 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

4 SR2 

„tereny sportowo-rekreacyjne – SR2” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 

terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, z dopuszczeniem obiektów kubaturowych 
wyłącznie w zakresie obsługi programu podstawowego. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) możliwość przebudowy, remontów i doinwestowania istniejących urządzeń sportowo-
rekreacyjnych, 
2) realizację nowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenach nie 
zagospodarowanych, z uwzględnieniem rozdzielenia zespołów urządzeń dla różnych grup 
wiekowych. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 
1) możliwość realizacji obiektów kubaturowych wyłącznie związanych z obsługą funkcji 
podstawowej (szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia sprzętu, itp.), 
2) w uzasadnionych przypadkach możliwość wygrodzenia części terenu lub jego całości. 
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach SR2 nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

5 U , Ub 

„tereny usług komercyjnych – U” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi 

handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego i inne usługi komercyjne, z możliwością realizacji 
dużych obiektów handlowych (domy towarowe, pasaże handlowe, koncentracje funkcji 
handlowo-usługowej). 
2. w ramach wyznaczonych terenów U oznacza się tereny Ua z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne, z możliwością realizacji mieszkań na 
wyższych kondygnacjach- do 30% udziału w programie oraz tereny Ub z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne, bez możliwości realizacji dużych obiektów 
handlowo-usługowych /domy towarowe, pasaże handlowe, koncentracje funkcji handlowo-
usługowych/. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – zgodnie z rysunkiem planu, 
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2) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejących obiektów, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu, 
3) realizację obiektów usługowych z przeznaczeniem pod działalność komercyjną, 
w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej, 
4) wysokość realizowanych obiektów dostosowaną do charakteru i wysokości otaczającej 
zabudowy. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się realizację obiektów technicznych 
i usług publicznych. 
5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

6        
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
UP 

„tereny usług publicznych – UP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty: 
oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji publicznej i gospodarczej, 
finansów i ubezpieczeń, kultu religijnego, centr wystawienniczych, targów, inkubatorów 
przedsiębiorczości i innych usług publicznych wraz z programem komplementarnym jak też 
towarzyszącym funkcji 
podstawowej. 
2. w ramach wyznaczonych terenów UP oznacza się tereny UPo z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów oświaty z zakazem zmiany pod inne funkcje, 
z możliwością ich czasowego zagospodarowania, do czasu realizacji docelowej inwestycji. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejących obiektów pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu, 
3) realizację nowych obiektów o indywidualnym programie użytkowym na działkach 
niezabudowanych, w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej, 
4) wysokość realizowanych obiektów dostosowaną do charakteru i wysokości otaczającej 
zabudowy, 
5) realizacja budynków wyższych niż określona w zasadach zagospodarowania stref polityki 
przestrzennej w której położony jest teren planowanej inwestycji, powinna być poprzedzona 
opracowaniem studium krajobrazowego. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 
1) przekroczenie wysokości zabudowy określonej w ust. 3 pkt. 4 przy realizacji obiektów kultu 
religijnego, 
2) możliwość wzbogacenia w uzasadnionych przypadkach programu podstawowego o usługi 
komercyjne. 
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5. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach UP nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

7 I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
M4 

„tereny mieszkaniowe – M 4” – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną na działkach wydzielonych, o wysokości budynków II 
kondygnacje z możliwością realizacji poddasza użytkowego w stromym dachu. 
2. Na terenach zrealizowanych osiedli mieszkaniowych ustala się: 
1) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych w zastanych gabarytach wysokościowych 
z możliwością ich przebudowy w ramach istniejących wysokości, 
2) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę 
zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, 
3) zakaz nadbudowy budynków II kondygnacyjnych, możliwa jest jedynie realizacja poddasza 
użytkowego w stromym dachu, 
4) powiększenie kubatury na cele mieszkaniowe może nastąpić jedynie w formie 
rozbudowy kubatury istniejącej, jako integralna część funkcjonalnoarchitektoniczna, 
5) możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy 
zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe), 
6) wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, 
7) zakaz wtórnych podziałów działek, natomiast możliwa jest korekta wewnętrznych granic 
własności pod warunkiem, zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów 
osób trzecich. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 dopuszcza się: 
1) możliwości uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe poprzez: 
a) wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu 
użytkowania jego części w wielkości nie większej niż 50% powierzchni użytkowej budynku, 
z warunkiem zachowania części mieszkalnej nie mniejszej niż standardowe mieszkanie 
w budownictwie wielorodzinnym typu M3, 
b) realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących 
własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodne z przepisami 
prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla 
działek sąsiednich, 
2) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, przy 
czym maksymalna powierzchnia zainwestowania nie powinna przekroczyć 35% 
całkowitej powierzchni działki, 
3) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nieprzewidzianych w rysunku planu, 
w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników. 
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4. Na terenach nowo realizowanych osiedli mieszkaniowych ustala się: 
1) możliwość realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej różnych form zabudowy 
mieszkaniowej: wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej  -zgodnie z rysunkiem planu, 
2) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej i układ podziałów wewnętrznych zgodnie 
z rysunkiem planu, 
3) maksymalny procent zabudowy działki do 30% jej powierzchni ogólnej, dla działek z funkcją 
usługową do 45% jej powierzchni ogólnej, jeżeli ustalenia dla stref polityki przestrzennej nie 
stanowią inaczej, 
4) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej spójną formę architektoniczną poszczególnych 
zespołów, przy czym wyznaczona w planie linia zabudowy nie ogranicza architektonicznego 
kształtowania ciągu elewacji (szczególnie w zabudowie szeregowej) w formie ryzalitowania 
fragmentów ciągu (uskoki) do głębokości 1.20m .Zasada ta dotyczy odpowiednio 
kształtowania ciągu elewacji tylnych zabudowy ciągłej, 
5) maksymalny procent spadku dachu 100%, jeżeli ustalenia dla stref polityki przestrzennej 
nie stanowią inaczej, 
6) realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych, jako integralną część budynku 
mieszkalnego, jeżeli ustalenia dla stref polityki przestrzennej nie stanowią inaczej, 
7) wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, 
8) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podstawową funkcją obszaru oraz wywołujących 
uciążliwości wykraczające poza granice własności, 
9) zakaz wtórnego podziału działek, 
10) dotychczasowy sposób użytkowania gruntów do czasu podziału go na działki budowlane. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 4 dopuszcza się: 
1) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe w wielkości 
nie większej niż 50% powierzchni użytkowej budynku, z warunkiem zachowania części 
mieszkalnej nie mniejszej niż standardowe mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym typu 
M3, jeżeli ustalenia dla stref polityki przestrzennej nie stanowią inaczej. 
2) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania 
interesów osób trzecich, jeżeli ustalenia dla stref polityki przestrzennej nie stanowią inaczej, 
3) do czasu realizacji miejskiego systemu sieci kanalizacji sanitarnej – realizację 
budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków 
sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów, 

6. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M4 nie mogą naruszać 
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ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

8 

I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

M4a 

. „tereny mieszkaniowe – M4a” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną na działkach wydzielonych o wysokości budynków i kondygnacja 
z możliwością realizacji poddasza użytkowego w stromym dachu. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia jak dla terenów 
mieszkaniowych M4 zawarte w § 27, ust. 4, 5 i 6. 

9 M4b 

1. „tereny mieszkaniowe – M4b” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną na działkach położonych na zboczach dolin z wyznaczoną strefą 
ogrodów, o max. wysokości budynku i kondygnacja, z możliwością realizacji poddasza 
użytkowego w stromym dachu. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wyznaczonej strefie 
zabudowy kubaturowej – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej i układ podziałów wewnętrznych 
– zgodnie z rysunkiem planu, 
3) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych i kondygnacja, z możliwością realizacji 
poddasza użytkowego w stromym dachu, 
4) minimalny procent spadku dachu 30% - maksymalny 100%, 
5) realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych jako integralną część budynku 
mieszkalnego, 
6) wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, 
7) wprowadzenie funkcji usługowej możliwe jest jedynie w przypadkach, gdy warunki 
techniczne pozwolą na prawidłową obsługę komunikacyjną, 
8) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z podstawową funkcją terenu, 
9) zakaz wtórnego podziału działek, 
10)w wyznaczonej strefie ogrodów zakaz realizacji obiektów kubaturowych innych 
niż ogrodowe, 
11)sposób zagospodarowania działek warunkujący zachowanie w maksymalnym 
stopniu istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejących wartości przyrodniczych (szpalery 
roślinności, „żywopłoty”, roślinność zielna), 
12)dotychczasowy sposób użytkowania gruntów do czasu podziału go na działki budowlane. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 
1) do czasu realizacji miejskiego systemu sieci kanalizacji sanitarnej – realizację 
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budynków mieszkalnych wyposażonych w indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków 
sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów, 
2) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania 
interesów osób trzecich. 
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M4b nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

10 

11 

I 

1641/LIII/2002 Rady Miasta 

Lublin z dn. 29.08.2002 

M4/n 

M4/1n 

 dla terenów oznaczonych na rysunku planu w skali 1:2000 symbolem M4 i M4/1 

z dodatkową literą „n” tj. M4/n i M4/1n obowiązuje zakaz zwiększania intensywności 

zabudowy.  

12 I 

1641/LIII/2002 Rady Miasta 

Lublin z dn. 29.08.2002 M3 

.  „tereny zabudowy mieszkaniowej – M3” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
zabudowę mieszkaniową o mieszanej strukturze oraz usług nieuciążliwych o intensywności 
zabudowy netto 0,6 – 1,0 liczonej w granicach bilansowanego terenu. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – zgodnie z rysunkiem planu, 
2) możliwość realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z urządzeniami technicznymi w ilości 
niezbędnej dla potrzeb użytkowników – zgodnie z rysunkiem planu, 
3) realizację garaży i innych pomieszczeń gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej jako 
integralnej części budynku mieszkalnego, 
4) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych: 
a) jednorodzinnych II kondygnacje z możliwością realizacji poddasza użytkowego w stromym 
dachu, 
b) wielorodzinnych do IV kondygnacji, z możliwością zaprojektowania 
elementów dominujących przestrzennie – jeżeli jest to uzasadnione przyjętą 
koncepcją architektoniczną kompozycji zespołu, 
5) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej spójną formę architektoniczną poszczególnych 
zespołów, 
6) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usługowe realizowane w formie 
urządzeń wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne jak również 
w formie obiektów wolnostojących pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia usytuowanie 
budynku usługowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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7) maksymalny % zabudowy działki jednorodzinnej bez funkcji usługowej – do 30% jej 
powierzchni ogólnej, dla działek z funkcją usługową – do 45% jej powierzchni ogólnej, 
8) wymóg uwzględniania w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej zespołu 
mieszkaniowego standardów urbanistycznych dotyczących: 
a) zapewnienia miejsc postojowych lub garaży w ilości minimum 1 miejsce parkingowe lub 
garaż na 1 mieszkanie, realizowane w zabudowie jednorodzinnej jako integralna część 
budynku mieszkalnego, w zabudowie wielorodzinnej z maksymalnym wykorzystaniem 
realizacji garaży podziemnych, w przypadku urządzeń usługowych – minimum 1 miejsce 
postojowe na 20 m2 powierzchni użytkowej i bilansowania miejsc parkingowych w granicach 
posiadanych własności, 
b) zapewnienia w zabudowie wielorodzinnej terenów zieleni ogólnodostępnej w ilości 
minimum 10 m2 na 1 mieszkańca z możliwością realizacji placów zabaw dla dzieci, oraz 
zespołu boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych dla dzieci starszych, przy czym całkowita 
powierzchnia terenów zieleni w granicach wyznaczonego terenu, powinna stanowić nie mniej 
niż 50% wskaźnika podstawowego. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 
1) możliwość zmiany sposobu zagospodarowania terenu M3 lub korektę podziałów 
wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod 
warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich, 
2) realizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników. 
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M3 nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

 

13 I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
AG/M4 

„tereny aktywności gospodarczej na wydzielonych działkach 
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową – AG/M4” z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod realizację obiektów dla różnych form działalności takich jak; średnia i drobna 
wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty naprawcze i remontowe, zaplecza techniczne 
budownictwa, składy i magazyny, hurtownie i urządzenia obsługi technicznej średniej i drobnej 
działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową. 
2. Na terenach, o których mowa w ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej i układ podziałów wewnętrznych – zgodnie 
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z rysunkiem planu, 
2) możliwość wymiany funkcji w ramach przeznaczenia podstawowego z warunkiem, że 
zagospodarowanie działki każdorazowo uwzględniać będzie 
program aktywności gospodarczej na równi z programem mieszkaniowym, 
3) wymóg zachowania strefy uciążliwości oraz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych jak również placu nawrotowego dla przewidywanego transportu 
samochodowego w granicach własnych posesji, 
4) dla inwestycji mogącej powodować potencjalne zagrożenie dla otoczenia, niezbędne jest 
wykonanie w zakresie określonym przez przepisy szczególne, oceny oddziaływania jej na 
środowisko. 
3. Na terenach, o których mowa dopuszcza się: 
1) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników, oraz innych urządzeń i obiektów związanych 
z funkcją podstawową, 
2) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania 
interesów osób trzecich. 
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach AG/M4 nie mogą 

naruszać zasad obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one 
położone 

14 I 

1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.20021641/LIII/2002 
Rady Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

AG 

„tereny aktywności gospodarczej AG”, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 

różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo-magazynową taką jak: 
produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy 
sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne 
formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. 
2. Na terenach, o których mowa ustala się: 
1) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej – zgodnie z regulacją przepisów 
szczególnych, chyba że na rysunku planu pokazano inaczej, 
2) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejących obiektów pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu, 
3) wysokości realizowanych obiektów, jeśli nie jest warunkowana technologią produkcji lub 
składowania, jako niskie lub średniowysokie, 
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4) wymóg zachowania strefy uciążliwości oraz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych jak również placu nawrotowego dla przewidywanego transportu 
samochodowego w granicach własnych posesji, 
5) dla inwestycji mogącej powodować potencjalne zagrożenie dla otoczenia, niezbędne jest 
wykonanie w zakresie określonym przez przepisy szczególne, oceny oddziaływania jej na 
środowisko, 
3. Na terenach o których mowa w dopuszcza się: 
1) wewnętrzną wymianę funkcji lub przystosowanie funkcji istniejących do wymagań rynku lub 
tworzenie nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz produkcji i nauki 
(inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki wysokich technologii, itp.), 
2) lokalizację wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych oraz usług komercyjnych, 
3) funkcjonowanie istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością 
jej remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowego, 
4) lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników, oraz innych urządzeń i obiektów 
związanych z funkcją podstawową, 
5) możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć 
dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
6) korektę podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi 
lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania 
interesów osób trzecich. 
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach AG nie mogą naruszać 
ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

15 I 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
R4 

. „tereny ogrodów działkowych – R4” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 

prowadzenie ogrodów działkowych wraz z urządzeniami komplementarnymi takimi jak: drogi, 
parkingi, ogrodzenia, altany, urządzenia nawadniające, sanitariaty, pomieszczenia 
administracyjne, socjalne i gospodarcze przeznaczone do zaspokajania wspólnych potrzeb 
użytkowników działek. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz: 
1) realizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
2) wydzielania działek ogrodniczych na terenach wyznaczonych planem zagospodarowania 
ogrodu pod urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych do korzystania przez 
wszystkich użytkowników ogrodu. 
3. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R4 nie mogą naruszać zasad 
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obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone. 

16  
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
KX1/R 

tereny komunikacji pieszej – KX/R z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod tereny wydzielonych ciągów pieszych. 
Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizacje ścieżek rowerowych oraz 
lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
Szerokość ciągów pieszych przyjmuje się zgodnie z rysunkiem planu 

17 

 

1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
KXL 

tereny ciągów infrastruktury technicznej KXL” z przeznaczeniem gruntów pod realizację 
ciągów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się zagospodarowanie w formie zieleni niskiej 
o naturalnym charakterze z zakazem sadzenia zieleni wysokiej, z dopuszczeniem komunikacji 
piesze. 

18 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

KDD, KDL 

„tereny tras komunikacyjnych - KD” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny 
dróg (ulic) publicznych i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych 
transportowych i innych funkcji drogi. 
2. Na terenach, o których mowa ustala się przebieg dróg /ulic/ oznaczonych wg klas, 
o szerokościach w liniach regulacyjnych: 
1) KDGP - ulice główne ruchu przyśpieszonego - 45 – 60 m, 
2) KDG - ulice główne - 35 – 50 m, 
3) KDZ - ulice zbiorcze - 20 – 40 m, 
4) KDL - ulice lokalne - 15 – 30 m, 
5) KDD - ulice dojazdowe - 8 – 20 m, 
z uwzględnieniem terenów zieleni, spełniającej rolę estetyczną oraz ochrony przed 
nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb. 
Szerokość pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje się zgodnie 
z rysunkiem planu w skali 1:2000. 
3. Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyższych - klasy głównej KDG i głównej ruchu 
przyspieszonego KDGP - wyklucza się zjazdy indywidualne. Dopuszcza się je jedynie 
w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym 
zagospodarowaniem, po uzyskaniu zgody właściwego 
zarządu drogi. 
4. Na terenach, o których mowa w dopuszcza się: 
1) realizacje urządzeń komunikacyjnych związanych z eksploatacją dróg, 
2) lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) lokalizacje ścieżek rowerowych, 
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4) lokalizacje obiektów nie związanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, słupy 
ogłoszeniowe, reklamy) pod warunkiem, że usytuowanie ich nie wywoła kolizji z infrastrukturą 
techniczną i nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, po uzyskaniu 
zgody właściwego zarządu drogi. 
5. Obiekty lub urządzenia , o których mowa w ust. 3 można lokalizować pod warunkiem : 
1) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego, 
2) nienaruszenia ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej 

19 

I 

1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 

KX 

„tereny komunikacji pieszej – KX” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny 
wydzielonych ciągów pieszych. 
2. Na terenach, o których mowa dopuszcza się realizacje ścieżek rowerowych oraz lokalizacje 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

20 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
IT1 

1. „tereny urządzeń elektroenergetyki – IT 1” z przeznaczeniem gruntów pod: 
1) realizację nowych stacji transformatorowych wnętrzowych wolnostojących, 
2) wydzielenie działki pod istniejące stacje transformatorowe. 
2. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia nowych terenów pod realizację stacji 
transformatorowych, które nie uwzględniono w rysunku planu o ile uzasadnione jest to 
wzrostem zapotrzebowania mocy. 
3. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, usługowej i przemysłowej przewiduje się 
realizację stacji transformatorowych w miejscach określonych w planach zagospodarowania 
określonych działek, w ilości uzasadnionej wzrostem zapotrzebowania mocy. 

21 
1641/LIII/2002 Rady 
Miasta Lublin z dn. 

29.08.2002 
IT6 

tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych –IT6” 
z przeznaczeniem gruntów pod: 
1) lokalizację urządzeń oczyszczania ścieków deszczowych,  
2) lokalizację urządzeń retencjonowania wód opadowych. 

 

 

 

 

  



 

 

4.4. Wnioski 
Analiza stanu zagospodarowania wykazała, że następuje sukcesywne zabudowywanie 

obszarów wyznaczonych zlewni. Określone w opracowaniu tereny jako cenne pod kątem 

krajobrazowym i siedliskowym w obrębie suchych dolin powinny pozostać jako 

niezabudowane, co umożliwi migrację materii (gatunki) oraz poprawę klimatyczną w mieście. 

Wąwóz Zimne Doły oraz Górki Czechowskie stanowią przyrodniczy układ wspomagający 

główny szkielet przyrodniczy miasta w postaci doliny rzeki Bystrzycy. Niestety presja 

urbanistyczna oraz potrzeby właścicieli gruntów powodują ciągłe zawężanie tych korytarzy. 

Ochrona planistyczna analizowanych obszarów umożliwia zachowanie ich walorów poprzez 

zahamowanie rozwoju, jednak w dobie zmieniającego się prawa ta sytuacja może ulec 

zmianie, co będzie niewątpliwie niekorzystne dla tak wartościowych terenów. 
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5. Podsumowanie i wskazania do dalszych prac (prof. dr hab. Marian Harasimiuk, dr hab. 
Ewa Trzaskowska) 
 Przeprowadzone badania i dokonana analiza stanu w zakresie przyrody nieożywionej, 

przyrody ożywionej oraz stanu planistycznego dla trzech wybranych wąwozów (nr 13 Górki 

Czechowskie, 26 Lipnik oraz 41-53 Zimne Doły) potwierdziły, że ze względu na walory 

przyrodnicze, naturalne korytarze ekologiczne oraz stopień ekspansji zewnętrznej (głównie 

budownictwo), racjonalna ochrona wąwozów na terenie miasta Lublin jest niezbędna. Mając 

również na względzie fakt, że opracowywany dla miasta Lublina plan adaptacji do zmian 

klimatu obejmuje w ścisłym zakresie niepodważalną rolę i funkcję właśnie wąwozów jako 

między innymi naturalnych korytarzy ekologicznych dla potrzeb przewietrzania miasta, 

dokładna i pełna inwentaryzacja wąwozów jest bardzo wskazana. Jak wynika z opracowania, 

wykonane badania nie objęły pełnego cyklu, stąd dokończenie prac jest nieodzowne w roku 

2019, aby mieć pełną wiedzę dotyczącą stanu wąwozów w wielorakim aspekcie i aby tak 

przygotowane materiały były rzetelną podstawą dla dalszych działań ochronnych do prac 

planistycznych. Dlatego też w oparciu o przeprowadzone badania i dokonaną analizę stanu 

trzech wybranych wąwozów, przedstawia się następujące wnioski końcowe. 

 

1) Wstępna inwentaryzacja pozwoliła wyznaczyć obszary predystynowane do objęcia 

ich ochroną co najmniej w formie użytków ekologicznych. Kontynuacja badań w okresie 

wczesnowiosennym, na który przypada rozwój składników runa lasu grądowego, pozwoliłaby 

na rozwinięcie postawionych tez i zyskanie pełniejszych dowodów na potwierdzenie 

słuszności ochrony bardzo wartościowego obszaru zieleni przed postępującą degradacją. We 

wszystkich badanych obiektach powinny być prowadzone działania mające na celu ochronę 

terenu przed rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków nawłoci i klonu jesionolistnego. 

   

2) Należy mocno podkreślić, że prezentowane w niniejszym sprawozdaniu materiały 

autorskie nie maja charakteru wyłącznie sprawozdań z badań przeprowadzonych w roku 

2018. Autorzy wykorzystali w przedkładanym materiale swą rozległą wiedze naukową 

odnosząc się także do wyników badan realizowanych przez siebie lub przez zespoły, 

w których brali udział w latach wcześniejszych. Wszyscy Autorzy, zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami traktowali badania tegoroczne jako pierwszy etap wskazując w swych 

opracowaniach zakres niezbędnych prac do zakończenia inwentaryzacji  oraz  opracowania 

syntetycznego obejmującego całokształt  elementów  przyrody nieożywionej i ożywionej 

wraz z waloryzacją środowiska na potrzeby planowania przestrzennego, w tym niezbędnej, 

uzasadnionej przyrodniczo ochrony i kierunków zagospodarowania pozwalającego na 

podtrzymanie walorów środowiskowych określonych obszarów. 

   

3) w celu uzyskania pełnego i precyzyjnego obrazu środowiska przyrodniczego 

badanych wąwozów poszczególni autorzy wskazali poniżej szczegółowy zakres badań 

wymagający uzupełnienia w okresie roku 2019. 
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A) w zakresie przyrody nieożywionej:  

 historia użytkowania terenu (w oparciu o archiwalne mapy i dokumenty); 

 określenie antropogenicznych zmian rzeźby i gleb (na podstawie zaplanowanych 

sondowań i polowej analizy profili osadowo-glebowych w wybranych przekrojach; ze 

względu na wybitną mozaikowatość pokrywy glebowej możliwe jest stworzenie 

obrazu przestrzennego  tylko dla wybranego fragmentu o powierzchni <1 ha); 

 szczegółowe (1:5 000) mapy form rzeźby dla  wybranych obszarow poszczególnych 

obiektów (na bazie danych LiDaR oraz reambulacji terenowej i wyników sondowań); 

 numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) (na podstawie danych LiDaR),  

 przestrzenne obrazy potencjalnych procesów geodynamicznych (spłukiwanie, erozja 

i akumulacja, zagrożenie ruchami masowymi) z wykorzystaniem NMPT; 

 uwzględnienie danych NMPT do analizy przewietrzania wraz z modelowaniem 

warunków  przepływu  mas powietrza 

 określenie wymiany energii między podłożem a atmosferą przy wykorzystaniu NMPT; 

 bonitację klimatyczną badanych obiektów. 

 

B) w zakresie przyrody ożywionej:  

Siedliska i gatunki roślin – niezbędne są badania w sezonie wiosennym ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki objęte ochroną prawną, rzadkich w skali kraju 

a zwłaszcza dotyczy  to siedlisk z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – 6210 Murawy 

kserotermiczne . Istotnym zagadnieniem będzie zwrócenie uwagi na gatunki inwazyjne 

i ekspansywne w kontekście poprawy walorów krajobrazowych wybranych obszarów. 

Dotyczy to wszystkich obiektów objętych inwentaryzacją.  

Badania motyli powinny być także uzupełnione o okres wiosenny w roku 2019. 

Badania nad motylami dziennymi wąwozów Lublina są znacznie niedoszacowane. Brakuje 

w nich wiosennego elementu fenologicznego. Prace terenowe rozpoczęły się zbyt późno, 

biorąc pod uwagę nietypowe, długookresowe ocieplenie w okresie wiosennym. w momencie 

rozpoczęcia badań obserwowano gatunki charakterystyczne dla środka lata. Jest to 

bezpośrednią przyczyną braku w wykazie niektórych gatunków motyli.  

Podobnie jak w przypadku motyli, badania płazów są obarczone błędem wynikającym 

z braku obserwacji tej grupy zwierząt w czasie ich rozrodu. Jest to okres w którym najłatwiej 

wykazać skryte gatunki tj. traszki oraz namierzyć newralgiczne dla istnienia płazów miejsca 

godów. By móc mówić o pełnej inwentaryzacji herpetofauny należy przede wszystkim 

wykonać badania w terminie wiosennym. Jest to szczególnie istotne w przypadku wąwozu 

Lipnik, gdzie dane literaturowe podają występowanie kumaka nizinnego oraz traszki 

grzebieniastej. Taksony te nie tylko podlegają ochronie ścisłej, ale dodatkowo zostały ujęte 

w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej, czyli należą do gatunków ważnych dla Wspólnoty, 

których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony.  

W przypadku chomika europejskiego również niezbędna jest weryfikacja 

stwierdzonych stanowisk (we wszystkich obszarach objętych inwentaryzacją) poprzez 

badania w roku 2019. Należy podkreślić, że zalecana metodyka badan w tym zakresie mówi 
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o konieczności weryfikacji wyników  co 2 – 3 lata. Należy też wziąć pod uwagę, że w obrębie 

dwu obszarów lub w bezpośrednim sąsiedztwie realizowane były duże inwestycje drogowe 

co może wywołać znaczące zmiany w populacji chomika. 

W odniesieniu do ważek należy również przeprowadzić badania w wilgotnym okresie 

wiosennym. Jest to szczególnie istotne dla obiektu Zimne Doły dla ewentualnych wskazań dla 

możliwych kierunków zagospodarowania i ochrony.  

Postępująca fragmentacja inwentaryzowanych obiektów powoduje także zmiany 

awifauny. W 2019 r. są niezbędne regularne obserwacje, szczególnie w pierwszej części 

sezonu lęgowego. Pozwolą one wychwycić aktywność gatunków wcześnie przystępujących 

do lęgów, co w znaczącym stopniu wzbogaci wiedzę o zgrupowaniach zasiedlających 

poszczególne wąwozy. W przypadku najliczniejszych gatunków zostanie podjęta próba 

oszacowania ich zagęszczenia (liczba par/terytoriów na 10 ha), dla pozostałych – oceny 

rzeczywistej liczebności populacji, z podaniem stanowisk na mapach). Celem będzie także 

ustalenie ostatecznej liczby gatunków występujących na badanych terenach, co wydaje się 

szczególnie ważne w przypadku Wąwozu „Lipnik”. 

  

4) Po dokonaniu uzupełnienia i dokończenia prac mających charakter inwentaryzacji 

w roku 2019 powinny zostać opracowane następujące dokumenty do dalszego praktycznego 

wykorzystania:  

A. kompleksowa waloryzacja środowiskowa (ocena stanu) w ujęciu kartograficznym 

i tekstowym,  

B. wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu widzenia 

przyrodniczego form zagospodarowania (w skali zgodnej z wymogami planowania 

przestrzennego),  

C. przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych (prognoza) obiektów objętych 

badaniami w dwu wariantach : a. przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych, b. przy 

wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki 

przestrzennej,  

D. Kompleksowa jednolita bibliografia środowiskowa dla miasta Lublin. 

  

Pozwoli to na przygotowanie dopuszczalnych form zagospodarowania, określenie 

możliwości zarówno ochrony, wyznaczenie terenów wyłączonych z zagospodarowania jako 

ostoje, enklawy przyrodnicze jak i udostępniania terenów dla mieszkańców. 
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Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) z późn. zm. 
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Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. 

 Załącznik IV: Gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

które wymagają ścisłej ochrony.  

 Załącznik V: Gatunki roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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7. Załączniki 
Załącznik 1 – pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Górki 

Czechowskie, 

Załącznik 2 – pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Lipnik, 

Załącznik 3 – pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Zimne Doły  

 


