
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 

 
 

1. Co z terenem “Górek Czechowskich”? Z relacji p. dr Kociuby wynika, że jest to 
strategiczny obszar ze względu na przewietrzanie miasta? Czy zostaną 
zabudowane? Czy zachowają swój dotychczasowy wygląd jako teren zielony  
z lekką modernizacją? 

 

2. Czy sprzedając tereny miasta deweloperom są wytyczne dla nich co do 
obszarów zielonych? 

 

3. Dlaczego obszar ścisłego miasta nie ma miejskiego planu zagospodarowania 
przestrzennego? 

 

4. Czy wiemy, jakie są plany względem zwiększenia terenów zielonych w 
następnych latach? 

 

5. Dlaczego na byłym poligonie (Czechów) nie powstaną parki, boiska, basen, 
alejki spacerowe, ścieżki rowerowe itp. 
 

 

Ad. 1 

Obszar „Górek Czechowskich” w obecnym stanie użytkowania stanowi siedlisko przyrodnicze 

różnego rodzajów gatunków flory i fauny, w ramach zróżnicowanych zbiorowisk zieleni 

nieurządzonej (leśnych, łąkowych i synantropijnych). Wobec czego, ze względu na pełnione 

funkcje przyrodnicze i aerosanitarne (przewietrzanie miasta) obszar ten pełni rolę lokalnego 

korytarza ekologicznego, wspomagającego funkcjonowanie głównego układu korytarzy 

ekologicznych miasta, który stanowią doliny rzeczne: Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uch. Nr 
628/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r.), suche doliny przeznaczone 
są głównie pod tereny zieleni publicznej (parki, skwery, zieleńce) [symbol ZP] oraz w części 
na tereny sportowo-rekreacyjne pod realizację terenowych urządzeń sportowo-
rekreacyjnych [symbol SR2], czy też tereny rezerwatu przyrody [symbol ZR]. W odniesieniu 
do poszczególnych 7 wierzchowin (zlokalizowanych na omawianym obszarze), ww. plan 
miejscowy wyznacza obszary inwestycyjne – tereny zabudowy mieszkaniowej 
rezydencjonalnej [symbol M5], tereny sportowo-rekreacyjne (z możliwością lokalizacji 
obiektów kubaturowych) / usługowe [symbol SR1/U], tereny usług komercyjnych bez 
możliwości realizacji dużych obiektów handlowych [symbol Ub], tereny koncentracji funkcji 
usługowych pod lokalizację programów różnorodnych funkcji [symbol UC], tereny sportowo-
rekreacyjne (z możliwością lokalizacji obiektów kubaturowych) [symbol SR1] oraz tereny 
sportowo-rekreacyjne pod lokalizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych [symbol 
SR2]. Obszary biologicznie czynne mają stanowić dodatkowo dwie wierzchowiny (od strony 
osiedla TOR) – tereny parków leśnych [symbol ZPL], tereny zieleni publicznej (parki, skwery, 
zieleńce) [symbol ZP] oraz tereny rezerwatu przyrody [symbol ZR]. Szczegółowy opis ustaleń 
z załącznikiem graficznym ww. planu miejscowego dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin (https://bip.lublin.eu) oraz na GeoPortalu 
Miejskim SIPL (http://geoportal.lublin.eu).  



Warto wspomnieć, że w odniesieniu do projektu „nowej edycji” Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (obecnie wyłożonego do 

wglądu publicznego) nie przewiduje się zmniejszenia obszarów biologicznie czynnych, lecz 

zmianę niezrealizowanych dotychczas funkcji w obrębie wyznaczonych obszarów 

inwestycyjnych, pod funkcje: (1) mieszkaniowe (zabudowa wielorodzinna/jednorodzinna, 

zabudowa jednorodzinna), (2) mieszkaniowo-usługowe (zabudowa wielorodzinna/usługowa) 

bądź (3) usługowe (zabudowa usługowa). Ponadto, projektowany dokument Studium 

wskazuje objęcie ww. terenów suchych dolin oraz dwóch wierzchowin (od strony osiedla 

TOR) formą ochrony przyrody, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górki Czechowskie”. 

W wyniku czego, miasto Lublin mogłoby podjąć stosowne działania w zakresie przejęcia 

gruntu na ogólnodostępne cele publiczne i podjęcia uchwały określającej szczegółowe 

zasady ochrony oraz ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu cennych przyrodniczo 

terenów zielonych. 

Reasumując, obecny wygląd Górek Czechowskich, w oparciu o ustalenia obowiązującego 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jako akt prawa miejscowego) może ulec 

znaczącej zmianie, w wyniku realizacji obiektów: mieszkaniowych, usługowych i sportowo-

rekreacyjnych. Jednakże kwestie realizacji konkretnych inwestycji (w oparciu o ustalenia 

planistyczne) nie leżą w gestii Wydziału Planowania, lecz właścicieli poszczególnych 

nieruchomości. 

Ad. 2 

W przypadku sprzedaży gruntów miejskich innym podmiotom wskazywany jest 

przewidywany sposób zagospodarowania, w odniesieniu do ustaleń zawartych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku m.p.z.p., 

sposób zagospodarowania podlega weryfikacji w trakcie uzyskiwania odpowiednich decyzji 

administracyjnych (np. decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę). 

Ad. 3 

W nawiązaniu do art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, tak Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lubelskiego Zespołu Miejskiego 

stanowiący plan ogólny dla całego miasta, jak i wszystkie plany szczegółowe 

zagospodarowania przestrzennego (dla konkretnych obszarów miasta) uchwalone przed 

dniem 1 stycznia 1995 r. utraciły moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r. Wobec czego, 

od 2004 r. znacząca część ścisłego centrum miasta nie posiada planów zagospodarowania 

przestrzennego, za wyjątkiem rejonu D.T. Sezam – Uch. Nr 72/IV/2015 Rady Miasta Lublin 

z dn. 26.02.2015 r.) obejmującego kwartał ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, 

Narutowicza i Kościuszki oraz w rejonie Podzamcza – Uch. Nr 180/VII/2015 Rady Miasta 

Lublin z dn. 25.05.2015 r. Na chwilę obecną, istotnym z punktu widzenia planowania 

przestrzennego (priorytetowe) jest procedowanie projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie: (1) Dworca PKP (rejon ulic: Dworcowej, 

Krochmalnej, 1-go-Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego); (2)  Śródmieścia, np. Błoni pod 

Zamkiem (kwartał ulic: Zamojska, Kard. Wyszyńskiego, Podwale, al. Unii Lubelskiej); (3) dolin 

rzecznych tj.: dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego i Parku Rusałka (mpzp ESOCH – rejon 



Podzamcze– cz. III) oraz doliny Czechówki (mpzp ESOCH – rejon Czechówka - Śródmieście – 

cz.II). 

Ad. 4 

W odniesieniu do ustaleń zawartych w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz funkcji wskazanych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin przewiduje się sukcesywne 

zwiększanie powierzchni terenów zieleni w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. 

Należy podkreślić, iż w obecnie obowiązującym dokumencie Studium zakładano osiągnięcie 

wskaźnika zieleni urządzonej (poza zielenią przydomową) na poziomie 10 mkw. / 

mieszkańca. W myśl procedowanej „nowej edycji” dokumentu polityki przestrzennej, 

przewiduje się, że udział terenów zielonych (w tym tereny rolnicze i leśne) powinien 

stanowić ponad 40% powierzchni miasta. Oprócz tego, szacuje się, że wskaźnik zieleni 

normatywnej (parki, skwery, zieleńce, ogrody działkowe, cmentarze) powinien osiągnąć 

wartość ok. 48 mkw./mieszkańca, co mogłoby stanowi niemalże dwukrotny wzrost udziału 

zieleni znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania przypadającego na 

1 mieszkańca Lublina, w stosunku do obecnego stanu istniejącego. 

Ad. 5 

W odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin (w tym także projektu „nowej edycji” Studium) oraz deklaracji obecnego właściciela 

terenu, na obszarze byłego poligonu na Czechowie przewidywana jest realizacja parku 

wyposażonego w elementy małej architektury wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo-

rekreacyjnymi. 
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