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Odpowiedzi na pytania po prezentacji na panelu w dn. 7.04.2018 r. 
 
1. Jaki procent zabudowy Górek Czechowskich można uznać za bezpieczny dla 

zachowania naturalnego klinu napowietrzającego? 

 

Kwestią kluczową w tym wypadku jest wysokość, intensywność i sposób 

zabudowy. We właściwym przewietrzaniu ważne jest aby wiatr nie napotykał na 

przeszkody, a przez to zachowana była zgodność kierunku. Największa zgodność 

kierunków wiatrów (powyżej 40%) występuje na terenach osiedli z zabudową niską i z 

małym udziałem zieleni wysokiej oraz na osiedlach jednorodzinnych o niskiej 

intensywności zabudowy i rezydencjonalnych (powyżej 60%). Z kolei najmniejsza 

zgodność kierunków wiatru (poniżej 35%) występuje na terenach osiedli z wysoką, 

gęstą zabudową i zielenią wysoką.  

Jeśli bazować na obecnie obowiązujących dokumentach planistycznych to nie 

przewidują one zabudowy mieszkaniowej (oprócz 2 ha na środkowej wierzchowinie 

od strony ul. Poligonowej). Pozostała zabudowa, która może zostać posadowiona 

(usługowa, rekreacyjno-sportowa) zgodnie z obowiązującym MPZP nie powinna 

stanowić bariery dla przewietrzania miasta.  

W kontekście zmiany studium najistotniejsze jest w którym miejscu i jaka 

zabudowa zostanie wprowadzona na teren Górek Czechowskich. W projekcie 

Studium z 2018 r.1 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i mieszkaniowo-

usługową oraz mieszkaniową jedno- i wielorodzinną przewidziane są 3 wierzchowiny 

od strony ul. Poligonowej i wierzchowina od strony os. Prestige (kontynuacja 

zabudowy od ul. Operowej na zachód). Nie wiadomo jeszcze jak zapisy studium 

przełożą się na zapisy nowego MPZP dla tych terenów, ale należy mieć na uwadze, 

że w przypadku pojawienia się na wierzchowinach zabudowy wysokiej i zwartej 

wystąpią przeszkody w swobodnym ruchu powietrza, co znacząco ograniczy 

wydajność tego klina napowietrzającego. Ponadto trzeba zaznaczyć, że 

                                                             
1 Tekst dostępny na stronie: https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/strategia-i-
planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunk/wylozenie-do-publicznego-
wgla/projekt-studium-uwarunkowan-
i/kierunki/studium_ponowne_wylozenie/02_kierunki_tekst_marzec_2018_zw.pdf 
Rysunek studium dostępny pod linkiem: http://geoportal.lublin.eu/sipl/app/index# 

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunk/wylozenie-do-publicznego-wgla/projekt-studium-uwarunkowan-i/kierunki/studium_ponowne_wylozenie/02_kierunki_tekst_marzec_2018_zw.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunk/wylozenie-do-publicznego-wgla/projekt-studium-uwarunkowan-i/kierunki/studium_ponowne_wylozenie/02_kierunki_tekst_marzec_2018_zw.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunk/wylozenie-do-publicznego-wgla/projekt-studium-uwarunkowan-i/kierunki/studium_ponowne_wylozenie/02_kierunki_tekst_marzec_2018_zw.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunk/wylozenie-do-publicznego-wgla/projekt-studium-uwarunkowan-i/kierunki/studium_ponowne_wylozenie/02_kierunki_tekst_marzec_2018_zw.pdf
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wprowadzenie możliwości zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. 

Zelwerowicza, a w szczególności zabudowy wielo- i jednorodzinnej przy ul. 

Dereckiego (po obu stronach suchej doliny) może doprowadzić do ograniczenia 

swobodnej cyrkulacji powietrza. Kolejną kluczową kwestią jest, czy nowopowstała 

zabudowa będzie przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jeśli nie będzie, 

to może powodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń i tym samym wpłynąć na 

pogorszenie jakości powietrza i znacząco obniżyć efektywność jego wymiany. W 

konsekwencji obniży to efektywność funkcjonowania całego klina napowietrzającego. 

 
2. Czy przy braku uregulowania planu zagospodarowania można ograniczyć 

„szkodliwą” zabudowę terenu przez deweloperów? Jeśli tak, to jak? 

 

Jeżeli występuje zagrożenie takimi działaniami na jakimś terenie nie objętym MPZP to 

należy odnieść się tu do zapisów studium, gdyż decyzje o warunkach zabudowy 

nie mogą naruszać ustaleń studium jako nadrzędnego dokumentu polityki 

przestrzennej gminy. Obecnie jest ku temu dobra okazja gdyż trwają prace nad 

aktualizacją Studium.  

Projekt Studium udostępniony będzie do 23 kwietnia 2018 r. w godzinach 8:00-

15:00 w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, XI piętro, 

pokój nr 1111. Dokument będzie także na stronach internetowych Biuletynu Informacji 

Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi dotyczące 

rozwiązań i zapisów proponowanych w dokumencie można składać na piśmie 

lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin (Pl. 

Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin), planowanie@lublin.eu, ePUAP: 

/UMLublin/SkrytkaESP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2018 r. 

 


