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Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Konopnica 

Nr XLV/252/10 z dnia 21 czerwca 2010r. 

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART.11 PKT 11 U STAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁO śONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPNICA 

Rozstrzygnięcie wójta 
w sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy, załącznik do 

uchwały nr XLV/252/10 
z dnia 21.06.2010 Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 
jednostki organizacyjnej 
i adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 

uwaga 
dotyczy 

Ustalenia 
projektu 

studium dla 
nieruchomo
ści, której 

uwaga 
dotyczy 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględnio

na 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględni

ona 

Uwagi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4.05.2009 
Remigiusz Bielecki 

Lublin 

Brak zgody na 
zalesienie i 

nieuwzględnienie 
działek nr 483, 484, 487 

pod zabudowę 
jednorodzinną 

Konopnica 
dz.nr: 483, 
484, 487 

PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 
las 

 _  _ 
Nie moŜna 

wprowadzać 
zabudowy na terenie 

uŜytku 
ekologicznego, PSG 
jest objęty zakazem 

nowej zabudowy 

2 4.05.2009 
Waldemar Bielecki 

Łęczna 

Brak zgody na 
zalesienie i 

nieuwzględnienie 
działek nr 483, 484, 487 

pod zabudowę 
jednorodzinną 

Konopnica 
dz.nr:483, 
484, 487 

PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 
las 

 _  _ 
Nie moŜna 

wprowadzać 
zabudowy na terenie 

uŜytku 
ekologicznego, PSG 
jest objęty zakazem 

nowej zabudowy 

3 5.05.2009 

Marian Haciuk, Krystyna 
Brogowska, Beata 
Michalec, Krzysztof 

Szekarski, Zofia Wójtowicz, 
Barbara Nowak i in. 

Kozubszczyzna 

Prośba o zabezpieczenie 
drogi dojazdowej do 
działek oznaczonych 

numerami: 127/3, 127/4, 
127/5, 127/6, 127/7, 
127/8, 127/9, 127/12, 
127/17, 127/18, 128/3 

Kozubszczyzna 
dz.nr: 127/3, 
127/4, 127/5, 
127/6, 127/7, 
127/8, 127/9, 

127/12, 127/17, 
127/18, 128/3 

RM, PSG +  +  

Aby działka 
oznaczona w 
ewidencji  jako 

droga (dojazd do 
pól) uzyskała status 

drogi publicznej 
musi spełniać 
odpowiednie 

parametry (szer. 
min. 10m)  

4 6.05.2009 
Robert Mrówczyński 

Lublin 

Przekształcenie 
działek leśnych na 

budowlane 

Tereszyn 
dz.nr: 506/2, 

507/2 

Istniejący 
las  _  _ 

Gmina posiada 
niespełna 5% 
pow. terenów 

leśnych  
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5 8.05.2009 Justyna Matyjaszek 
Garbów 

Poszerzenie pasa 
zabudowy 

Lipniak dz.nr: 
81/32, 81/33 

MN/RM, 
34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
pn. część 
dz.81/32 

_ 
dz.nr:81/33 

+ 
pn. część 
dz.81/32 

_ 
dz.nr:81/33 

Poszerzenie pasa 
zabudowy zawęzi 

PSG, który jest 
objęty zakazem 

zawęŜania 

6 8.05.2009 
Adam Wereski 

Lipniak 
Poszerzenie pasa 

zabudowy 
Lipniak dz.nr: 
81/30, 81/31 

MN/RM, 
34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
+  +  Wyrównanie linii 

zabudowy 

7 12.05.2009 Grzegorz Flis 
Radawczyk II 

Poszerzenie pasa 
zabudowy z 80 do 

100m 

Radawczyk II 
dz.nr: 173 

RM/MN, 
29PM, tereny 

upraw 
rolniczych 

+  +   

8 12.05.2009 
Agnieszka Matlakowska 

Lublin 
Przeznaczenie pod 

zabudowę działki 850 
Motycz, 

dz.nr 850 
22PM,  +  +   

9 12.05.2009 
Stanisław Brodziak 

Radawiec DuŜy 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści 
nieruchomości w 

granicach własności 

Radawiec 
DuŜy dz.nr: 

754 

MN/RM, 
rolna +  +   

10 12.05.2009 
Henryk Maj 

Motycz 
Przeznaczenie pod 

zabudowę 

Motycz dz.nr: 
458/1, 458/2, 

457/1 

RM, MN, 
2PM, rolna +  +   

11 12.05.2009 
Anna Mazurek 
Radawiec DuŜy 

Zmiana przeznaczenia z 
zalesienia na działkę 

budowlaną 

Marynin 
dz.nr: 150, 
pow.2,55ha 

RM, 
dolesienie, 
strefa kolei 

+ 
do 50m od linii 
kolejowej i bez 

strefy linii 
WN110kV 

 
+ 

do 50m od 
linii kolejowej i 
bez strefy linii 

WN110kV 

  

12 13.05.2009 
Maria, Janusz Mania 

Stasin  

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści  
nieruchomości w 

granicach własności 

Stasin 
dz.nr:35 

dolesienie +  +   

13 13.05.2009 
Beata, Krzysztof Janeczko 

Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści 
nieruchomości w 

granicach własności 

Stasin 
dz.nr:34 

dolesienie +  +   

14 13.05.2009 Krystyna Błaszczyk, Stasin 
Zmiana przeznaczenia 

działki rolnej na 
usługowo-mieszkalną 

Stasin 
dz.nr:106/6 

MN, tereny 
rolne  _ 

 
 _ 

Rozpraszanie 
zabudowy 

Brak podziału 
geodezyjnego 

dz.106/6 
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15 13.05.2009 Andrzej Mazurek 
Motycz 

Zmiana przeznaczenia 
na budowlany 

(budynek 
gospodarczy) 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:752, 
753 

MN/RM, 
tereny rolne +  +   

16 11.05.2009 Stanisław Sułek 
Lublin 

Poprowadzenie drogi 
gminnej na dz.308 
(właściciel dz.278) 

Uniszowice 
dz.nr:308 

33PM, tereny 
rolne  _ 

patrz: uwaga 71 
 _ 

Działka 308 
szer.3m stanowi 
dojazd do pól – 

nie spełnia 
parametrów drogi 
gminnej. Działka 
nr 278 nie jest 

budowlana. 

17 14.05.2009 Renata Wołoszyn, 
Pszczela Wola 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści  
nieruchomości w 

granicach własności 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:354/9 
MNU, 7PPM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

18 14.05.2009 
Sylwester Kłoczko, Dawid 

Polski 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści  
nieruchomości w 

granicach własności 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:354/10 

MNU, 
7PPM +  +   

19 14.05.2009 
Krystyna Piotrowska -Zub 

Karczmiska 
Przeznaczenie pod 

zabudowę dz.nr:28/4 
Konopnica, 
dz.nr: 28/4 

18PM, 
tereny rolne +  +   

20 15.05.2009 
Halina Mierzwa 

Lublin 
Przeznaczenie pod 
zabudowę dz.nr:277 

Uniszowice 

dz.nr:277 
33PM, 

tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

21 15.05.2009 
Joanna Misiurek 

Lublin 

Przekształcenie 
dz.517/2 na dwie 
działki budowlane 

Konopnica 

dz.nr:517/2 
RM, 34PM, 

OCKK 

+ 
wschodnia 

część działki 
jest budowlana 

_  _ 
uwaga nie 

dotyczy Studium, 
w części 

mówiącej o 
podziale działek 

22 18.05.2009 
Justyna Misiągiewicz 

Turka 

Działka 372/6 została 
przekształcona na 

budowlaną w planie 
miejscowym. 

Przekształcenie dz.372/7 i 
372/8 pod zabudowę 

jednorodzinną. 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:372/6, 
372/7, 372/8 

MN, 7PPM, 
tereny rolne +  +   

23 18.05.2009 
Małgorzata i Piotr Kałan 

Stasin 

Przesunięcie pasa 
zabudowy 100m o 
dz.712 (pow.49a) 

Konopnica 
dz.nr:712 

34PM, tereny 
rolne +  +   
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24 18.05.2009 Aneta Kaczor 
Lublin 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 

Motycz 
dz.nr:950/3  _  _ 

25 18.05.2009 Joanna Wróbel 
Lublin 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 

Motycz 
dz.nr:950/5  _  _ 

26 18.05.2009 Tomasz Mitura 
Lublin 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 

Motycz 
dz.nr:950/2  _  _ 

27 18.05.2009 Zofia Mitura 
Lublin 

Przekształcenie działek 
rolnych na budowlane 

Motycz 
dz.nr:950/4, 

950/6 

RM/MN, 14PM, 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego 

 _  _ 

Teren budowlany 
w pasie ~150m 
od drogi. Nie ma 

moŜliwości 
pogłębiania 

ekspansji terenów 
budowlanych na 
tereny otwarte, a 
tym bardziej na 

tereny 
szczególnie 

chronione (PSG). 
 

28 18.05.200
9 

Leonard Frąk 
Lublin 

Powiększenie pasa 
zabudowy ze 100m do 

200m tak, aby cała  działka 
znajdowała się w pasie 

zabudowy 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:155/6 

MN/RM, 
5PPM, 
OCKK 

+ 
w pasie 

zabudowy 
szer. ~160m 

od drogi 

_ 
+ 

w pasie 
zabudowy 

szer. ~160m 
od drogi 

_  

29 19.05.2009 Marzena Przech 
Zemborzyce Podleśne 

Przekształcenie całej 
działki rolnej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:354/8 

MNU, 
7PPM 

+ 
na wskazanej 
części działki 

_ + 
na wskazanej 
części działki 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Brak podziału 

30 19.05.2009 Anna Jachacz 
Zemborzyce Dolne 

Przekształcenie działek 
rolnych pod zabudowę 

usługową 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:107/19 
oraz 

dz.nr:107/18, 
107/19, 106/9 

(d.107/4) 

MNU, 3PPM, 
powiązanie 

przyrodnicze 

+ 
częściowo dz. 

nr 106/9 

_ + 
częściowo dz. 

nr 106/9 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Brak podziału 

31 19.05.2009 
Sławomir Bernat vel Barnat 

Halina Bernat vel Barnat 
Lublin 

Przekwalifikowanie 
działek na budowlane 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:107/13, 
107/14, 107/15, 

107/16 

3PPM, 
powiązanie 

przyrodnicze 
 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy; zasady 

ochrony 
środowiska 

32 19.05.2009 Bolesław Rodak 
Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy o 6m 

Konopnica 
dz.nr:911/4 MN, 36PM +  +  

w skali studium 
(1:10.000) 6m  w 
terenie, to 0,6mm 

na rysunku  

33 20.05.2009 Barbara Jędrusiak 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści 

nieruchomości (150m, 
a nie 100m) 

Motycz 
dz.nr:820/4 

MNU, tereny 
rolne, 8PM  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy (na 

sąsiednim terenie 
pas zabudowy 

~70m, tu : ~100m 
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34 20.05.2009 Jolanta Polska 
Motycz 

Przekształcenie na 
działkę budowlaną 

Szerokie 
dz.nr:143/9 

Tereny rolne, 
sucha dolina  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

35 21.05.2009 Henryk Majczak 
Motycz 

Poszerzenie pasa 
zabudowy do 150m 

Motycz 
dz.nr:337/2, 

331/4 

Istniejące 
siedlisko, 

4PM, tereny 
rolne 

+ 
dz.337/2 

w całości, 
dz. 331/4 

w pasie szer. 
~150m 

 
+ 

dz.337/2 
w całości, 
dz. 331/4 

w pasie szer. 
~150m 

  

36 21.05.2009 Henryk Majczak 
Motycz 

Włączenie do pasa 
budowlanego o szer. 

150m 

Motycz 
dz.nr:423/2, 

422/4 

21PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG, 
niezbędne 
powiązanie 

przyrodnicze 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
zasady ochrony 
środowiska 

37 21.05.2009 
Grzegorz Struski 

Motycz 

Przesunięcie pasów 
zieleni do linii WN. 
Projektowane pasy 

zieleni mają 
szer.ok.40m, co daje 

areał ok.0,35ha 
posiadanej własności. 
Uwaga dotyczy utraty 

przez właściciela 
terenu budowlanego 
przez wprowadzenie 

pasów zieleni. 

Konopnica 
dz.nr:839/1, 

839/2 

MNU, 
35PM  _  _ 

Rozwiązanie 
wpłynie 

negatywnie na 
tereny 

sąsiednie. 
Nie zachodzi 
utrata terenu 
budowlanego 

(właściciel 
zyskuje teren 
budowlany); 
pasy zieleni 

dotyczą 
terenów 

rolnych, nie 
budowlanych 

38 21.05.2009 
Marzena Tarka 

Nałęczów 

Przekształcenie 
większej części lub 
całości działki na 

budowlaną. 
Planowana wielkość 
pasa zabudowy nie 

przekracza 20-25m, a 
jest to za mała 
powierzchnia 
do zabudowy. 

Stasin 
dz.nr:350/6 

MN/RM, 
1PPM  _  _ 

Pas zabudowy 
ma szer. 150m od 

drogi. Na 
dz.350/6 szer. 

wynosi ok.25-27m 
i jest 

wystarczająca 
pod budowę 

domu 
jednorodzinnego 
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39 21.05.2009 Jarosław Garczyński 
Lublin 

Sprzeciw wobec 
uniemoŜliwienia 

dokonania zabudowy 
między strefami 
wyznaczonymi w 

Studium (100 i 250m). 
Poszerzenie pasa 

zabudowy od strony 
południowej do 250m, 
lub stworzenie pasa 

zabudowy wzdłuŜ 
istniejącej drogi, której 

częścią jest 
dz.nr:106/10 (własność 
składającego uwagę) 

Stasin 
dz.nr:106/9, 

106/10 
(d.106/4) 

Tereny 
upraw 

rolniczych 
 

_ 
rozpraszanie 

zabudowy 

 _ 
Studium nie 
uniemoŜliwia 
zabudowy, 
poniewaŜ 

działki nigdy nie 
były budowlane 

40 21.05.2009 
Halina Bartosik-Psujek 

Marek Psujek 

Lublin 

Przeznaczenie działek 
na zabudowę 

jednorodzinną. 

Radawiec Mały 
dz.nr:205/2, 
205/3 KW 
nr 210937 

25PM, rolna 

+ 
do strefy 

gazociągu WC, 
w pasie ~50m 

od drogi 

 
+ 

do strefy 
gazociągu 

WC, w pasie 
~50m od drogi 

  

41 22.05.2009 
Leszek Wroński 

Lublin 

Projekt studium nie 
uwzględnia wydanej 
decyzji o warunkach 

zabudowy 
i zagospodarowania 

terenu 

Konopnica 
dz.nr:115/2 

18PM 
dolesienie +  +  

Odniesienie do 
decyzji znajduje 

się w tekście 

42 22.05.2009 
Alina Dąbrowska 

Lublin 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę, poprzez 

zmniejszenie 
ograniczenia zabudowy 

od ściany lasu do ok. 
12-16m. Działka była 

przeznaczona pod 
zabudowę w 

poprzednim planie 
(uchwała Rady Gminy 

Nr XX/IV/104/93 z 
22.09.1993r.). 

Stasin dz.nr:5/5 MN +  +   
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43 22.05.2009 
Piotr Samołyk 

Lublin 

Zmniejszenie 
ograniczenia zabudowy 
od ściany lasu do ok. 

12-16 m. Zarząd Gminy 
uchwałą Rady Gminy 

nr XX/IV/104/93 z 
22.09.1993 podjął 

decyzję o 
przeznaczeniu działki 
nr6/5 w Stasinie pod 

budownictwo 
jednorodzinne. Działka 

ma pow. 0,2ha i jest 
połoŜona w lesie. 

Stasin dz.nr:6/5 MN +  +   

44 25.05.2009 Paweł Piech 
Tomaszowice 

Przeznaczenie działek 
300/3 i 300/2 (?) jako 

terenu przeznaczonego 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Motycz Józefin 
dz.nr:300/3, 

300/2 (?) 

Tereny 
rolne, 7PM +  +   

45 25.05.2009 Tomasz Woch 
Lublin 

Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia gruntów 

pozostających 
własnością wnoszącego 

uwagę (oraz innych 
wymienionych) – na 
tereny budowlane. 

Konopnica 
dz.nr:366/31, 

366/32 udział w 
drodze 366/6, 

366/7 oraz 
wypis z rejestru 
gruntów dz.nr: 
366/6 i 366/7 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

46 25.05.2009 Cezary Bielecki 
Motycz 

Współwłaściciel nie 
wyraŜa zgody na  

zalesienie działek 460, 
461, 459, 474, 475, 
482, 483, 484, 485, 
486, 487, 495 (pow. 

1,96ha). Wnosi o 
przekształcenie 

wszystkich wyŜej 
wymienionych działek 
na tereny budowlane 

Konopnica 
dz.nr: 460, 
461, 459, 
474, 475, 
482, 483, 
484, 485, 

486, 487, 495 

34PM, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 

+ 
działki 

proponowane 
pod zalesienie 
mogą pozostać 

w 
dotychczasowy
m uŜytkowaniu 
rolnym (zapis 

w tekście 
Studium) 

_ 
dla terenów 

budowlanych 

+ 
działki 

proponowane 
pod zalesienie 

mogą 
pozostać w 

dotychczasow
ym 

uŜytkowaniu 
rolnym (zapis 

w tekście 
Studium) 

_ 
dla terenów 

budowlanych 

 
Nie ma 

moŜliwości 
zabudowywania 

uŜytków 
ekologicznych. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 
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47 25.05.2009 Zofia Palak 
Lublin 

Przekształcenie działki 
170/6 z rolnej na 

budowlaną do zabudowy 
mieszkaniowej. 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:170/6 

5PPM, 
tereny rolne, 

OCKK 
+ 

dla usług 

_ 
dla zabudowy 
mieszkaniowej 

+ 
dla usług 

_ 
dla zabudowy 
mieszkaniowe

j 

Droga S19 jest 
przeznaczona do 

przewozu 
materiałów 

niebezpiecznych 

48 25.05.2009 Danuta Lizut 
Motycz 

Po zatwierdzeniu planu 
działki stracą wartość(?) 
Na działce 667 znajduje 
się istniejące siedlisko 

rolnicze, które nie zostało 
naniesione na mapę 

projektu studium. 

Radawiec 
DuŜy 

Dz.nr:667, 
1541 

PSG – zakaz 
zabudowy 

oraz 
zawęŜania 

+ 
istniejące 

siedlisko oraz 
część działki 

_ 
pozostała 

część działek 

+ 
istniejące 

siedlisko oraz 
część działki 

_ 
pozostała 

część działek 

Nieruchomość o 
ustalonym 

przeznaczeniu 
budowlanym 

posiada wyŜszą 
wartość, niŜ 

nieruchomość o 
przeznaczeniu 
rolnym. Uwaga 
dotyczy działek 

nie posiadających 
statusu działek 
budowlanych. 

49 25.05.2009 Małgorzata Jargiło 
Godziszów 

Przekształcenie działki nr 
363/8 w dalszej części na 

działkę budowlaną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:363/8 

MN, 7PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

50 26.05.2009 Józef Zbiciak 
Świdnik 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 

Uniszowice 
dz.nr:246/1 

PSG, 33PM, 
pasmo 

wzmocnienia 
przyrodniczego 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska 

51 26.05.2009 Marek Zbiciak 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Uniszowice 
dz.nr:246/1 

PSG, 33PM, 
pasmo 

wzmocnienia 
przyrodniczego 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska 

52 26.05.2009 
Adam Bielecki 

Konopnica 

Sprzeciw wobec 
zalesienia działek nr: 
460, 461, 459, 474, 
475, 482, 483, 484, 

485, 486, 487, 495 o 
łącznej pow.1,96ha. 

Uwaga dotyczy 
przekształcenia ww. 

działek na tereny 
budowlane. 

Konopnica 
dz.nr:460, 
461, 459, 
474, 475, 
482, 483, 
484, 485, 

486, 487, 495 

PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
całkowitym 

zakazem nowej 
zabudowy oraz 

zawęŜania. 
Działki 

proponowane do 
zalesienia mogą 

pozostać w 
dotychczasowym 

uŜytkowaniu 
rolnym. 
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53 26.05.2009 
Kazimiera Wosz 

Tychy 

Zmiana przeznaczenia 
na budowlane działek 

nr: 1058 i 1059 w 
Motyczu, poniewaŜ cyt.: 

„na tej działce są 
zabudowania”. 

Motycz 
dz.nr:1058, 

1059 
PSG, 14PM  

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy, 
naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska 

 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy, 
naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska 

Studium 
adaptuje 
istniejącą, 

legalną 
zabudowę 

54 26.05.2009 
Eugeniusz Preisner 
Radawczyk Drugi 

 

Zmiana przeznaczenia 
całych nieruchomości 
na działki budowlane 

Radawczyk II 
dz.nr:84, 88, 

64/1 
Radawiec 

Mały 
dz.nr:175/1, 

174/1 

RM/MN, 
29PM, rolna 
PSG, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, 25PM 

+ 
w pasie ~100m 
od drogi na dz. 
nr:88, 84 i 64/1 

_ 
dla dz.nr: 

175/1, 174/1 

+ 
w pasie 

~100m od 
drogi na dz. 

nr:88, 84 
i 64/1 

_ 
dla dz.nr: 

175/1, 174/1 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 
środowiska 

55 28.05.2009 
Wanda Kotowska 
Radawiec DuŜy 

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

jednorodzinną działki 
nr 707 w Radawcu 

DuŜym oraz informacja 
o istniejącym stawie 

rybnym. 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:707 
PSG   _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 
środowiska 

56 28.05.2009 

Ryszarda Marek, Katarzyna 
Marek 

Ewa Peciak 
Lublin 

Włączenie działek 
nr:115/3 i 115/4 do 
terenów zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Wydano decyzje 
lokalizacyjne (nr: 26/09 

i 24/09) dotyczące 
zabudowy ww. działek. 

Konopnica 
dz.nr:115/3, 

115/4 
dolesienie 

+ 
w pasie 

~20m w pn. 
części dz. 

_ 
Pozostała 

część działek 

+ 
w pasie 

~20m w pn. 
części dz. 

_ 
Pozostała 

część działek 

Studium adaptuje 
wydane decyzje 

lokalizacyjne (zapis 
w tekście)  

57 28.05.2009 
Janusz Góra, Regina Tutka-

Góra 
Stasin 

Sprzeciw wobec 
terenów wyłącznie 

usługowych. Teren ma 
być przeznaczony 

równieŜ pod zabudowę 
mieszkalną. 

Stasin 
dz.nr:146/1 U +  +   
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58 28.05.2009 

Anna Wiatrowska 
reprezentowana przez: 

adw. Andrzej Góźdź 
Lublin 

Zmiana terenów rolniczych 
na tereny budowlane dz. 

nr:1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143. Nie 
została uwzględniona 

ustanowiona słuŜebność 
drogi koniecznej. 

Motycz (?) 
1138, 1139, 
1140, 1141, 
1142, 1143 

MN/RM, 
PSG, 

ekoton 
kluczowy 
dla PSG 

+ 
dz.nr:1142, 
1141, 1140, 
pd.cz.1143, 

pd. cz.dz.1139 
(ok.15m) 

_ 
dz.nr: 1138 

+ 
dz.nr:1142, 
1141, 1140, 
pd.cz.1143, 

pd. cz.dz.1139 
(ok.15m) 

_ 
dz.nr: 1138 

W Studium nie 
ustala się 

słuŜebności. Jest to 
„mieszanie” prawa 

cywilnego z prawem 
administracyjnym, a 

to nie jest 
dopuszczalne 

59 28.05.2009 
Krystyna Ochoska 

Radawczyk II 

Przekształcenie cało ści
własności na tereny 

budowlane 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:557/1 

MN/RM, 
23PM, rolna 

+ 
w pasie ~100m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie 

~100m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

60 29.052009 Jan Halicki 
Lublin 

Włączenie działki nr18 
do pasa zabudowy 

(pow. 0,36ha) 

Konopnica 
dz.nr:18 

18PM, rolna, 
OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

61 29.05.2009 
Stefan Tercjak 

Halina Jaremek-Tercjak 
Szerokie 

Ujęcie w całości działki 
nr 336 jako budowlanej 

Konopnica 
dz.nr:336 

MNU, 16PM, 
rolna, OCKK 

+ 
w pasie ~90m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ~90m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

62 29.05.2009 Stefan Pałka 
Lublin 

Włączenie działki nr24 
do pasa zabudowy 

Konopnica 
dz.nr:24 

18PM, rolna, 
OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

63 29.05.2009 Marian Wielowiński 
Płouszowice 

Przekształcenie części 
działki rolnej na działkę 

budowlaną 

Motycz-
Józefin 

dz.nr:305 

tereny rolne, 
7PM, sucha 

dolina 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony środowiska 

– zamknięcie 
komunikacji biol. 

64 27.05.2009 Artur Markowski 
Szerokie 

Utworzenie pasa 
zabudowy 100-150m po 

obu stronach drogi, z 
przeznaczeniem drogi 

gminnej (ob. dz.nr:44) na 
odcinku od działki nr 42/2 

– początek drogi (po 
południowej stronie 

dz.nr44) i działki nr43/8 
(po północnej stronie 

działki nr44), do działek 
leŜących na końcu tej 

drogi o nr8/3 (po 
południowej stronie dz.44), 

jadąc w kierunku na 
zachód. 

Lipniak 
dz.nr:44, 42/2, 
43/8, 8/3, 7/9 

RM, MN, U, 
34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
dz.nr: 43/8, 

42/2, 
dz. nr 7/9 

w pasie szer. 
~100m  

_ 
dz.nr:8/3, 

 

+ 
dz.nr: 43/8, 

42/2, 
dz. nr 7/9 
w pasie 

szer. ~100m  

_ 
dz.nr:8/3, 
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65 27.05.2009 Marianna Sułek 
Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy do 250m po 

obu stronach drogi 
359(?) zamiast 

proponowanych 150m. 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:158 

MN/RM, 
5PPM, 
OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

66 27.05.2009 Krystyna Kruk 
Warszawa 

Przekwalifikowanie 
działki nr 488 na 

budowlaną oraz działki 
nr 539/1 na rekreacyjną 

Sporniak 
dz.nr:488 (na 
budowlaną),  

Sporniak 
dz.nr:539/1 (na 

rekreacyjną) 

 21PM, tereny 
rolne, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, PSG 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

67 27.05.2009 Marianna i Krzysztof Sułek 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
na działkę budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:24/36 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
w pasie szer. 
~90m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
~90m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy, 

naruszenie zasad 
ochrony 
środowiska 

68 1.06.2009 Krzysztof Birski 
Lublin 

Przekształcenie działki 
rolnej na zabudowę 

jednorodzinną 

Zemborzyc
e Podleśne 

dz.nr:163 

4PPM, 
tereny 
rolne 

+ 
w pasie szer. 
~50m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
~50m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

69 1.06.2009 Adam Wereski 
Lipniak 

Poszerzenie pasa 
zabudowy na działkach 
81/30 i 81/31 w Lipniak. 

Lipniak 
dz.nr:81/30, 

81/31 

MN/RM, 
34PM,  +  +  Wyrównanie linii 

zabudowy 

70 1.06.2009 Justyna Matyjaszek 
Garbów II 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy, wypłacenie 

odszkodowania w 
wypadku odmowy. 

Lipniak 
dz.nr:81/32, 

81/33 

MN/RM, 
34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
~80m w 

pn.cz.dz.81/32 

_ 
dz.nr:81/33 

+ 
~80m w 

pn.cz.dz.81/3
2 

_ 
dz.nr:81/33 

Nie ma 
miejsca 

obniŜenie 
wartości 
gruntu 

71 1.06.2009 Stanisław Sułek 
Lublin 

Włączenie działki do 
obszaru zabudowy 

Uniszowice 
dz.nr:278 

33PM, 
tereny 
rolne 

 _ 
patrz: uwaga 16  _ 

patrz: uwaga 16 
Rozpraszanie 

zabudowy  

72 1.06.2009 Dorota Sułek 
Lublin 

Uwzględnienie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Uniszowice 
dz.nr:279/1 

33PM, 
tereny 
rolne 

 _  _ 

Działka nr308 
nie jest drogą 

gminną, a 
dojazdową do 

pól. 
Rozpraszanie 

zabudowy 
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73 25.05.2009 

Andrzej Góźdź 
Warszawa 

Michał Góźdź 
Warszawa 

Szereg uwag dotyczących 
rozstrzygnięć i obszarów 

pozostających poza 
oznaczeniem 

nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. 

Uwaga generalnie 
sprowadza się do 

przekształcenia na tereny 
budowlane własności 

wnoszących uwagę oraz 
ograniczenia w róŜny 
sposób i w róŜnym 

zakresie 
zagospodarowania 

pozostałych terenów 
gminy. 

Lipniak 
dz.nr:64/22, 67, 

68, 65/1, 69, 
64/19, 64/20. 

MNU, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 

+ 
pn.cz.dz:64/19 
dz.64/22 bez 

pasa szer. 
ok.40m na 
południu; 
dz.nr:65/1 

_ 
dz.nr: 67, 68, 

69, 64/20 

+ 
pn.cz.dz:64/1

9 
dz.64/22 bez 

pasa szer. 
ok.40m na 
południu; 
dz.nr:65/1 

_ 
dz.nr: 67, 
68, 69, 
64/20 

 

74 1.06.2009 Marian Wrona 
Świdnik Mały 

Utworzenie pasa 
zabudowy 100-150m po 

obu stronach drogi. 

Lipniak 
dz.nr:38/2 

34PM +  +  
Działka nr 44 
nie jest drogą 

gminną 

75 1.06.2009 
Ewelina Woźniak, Jarosław 

Wrona, 
Świdnik Mały 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy ze 150m do 

200m  

Szerokie 
dz.nr:130/3 

Tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

76 1.06.2009 Artur Markowski 
Szerokie 

Utworzenie strefy 
zabudowy na całym 

obszarze pomiędzy drogą 
powiatową 2226L, a drogą 
wewnętrzną – dz. nr:104/4, 

104/5 w miejscowości 
Szerokie. Obecnie w 

studium proponowany jest 
150m pas zabudowy przy 
kaŜdej z wymienionych 
dróg. Inne moŜliwości: 
1. Utworzenie pasa 
zabudowy 200m (ob. 

150m) na całej długości 
wzdłuŜ drogi powiatowej 

2226L 
2. Pasa zabudowy 200m 

(ob. 150m) na całej 
długości wzdłuŜ drogi 

wewnętrznej dz. nr: 104/4, 
104/5 (w kierunku drogi 

powiatowej 2226L) 

Obszar 
Arkusza 2 

(2) Szerokie 

MN, MNU, U, 
MN/RM, 

suche doliny, 
wąwóz, 
tereny o 
spadku 
powyŜej 

15%, strefy 
zieleni, 

tereny rolne 

 _   _ Rozpraszanie 
zabudowy 
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77 1.06.2009 Grzegorz Wierchoła  
Lublin 

Ujęcie działek o pow. 15a 
pod zabudowę 

Uniszowice 
dz.nr:216/6, 
217/6, 216/9, 

217/9 

tereny rolne  _  _ 
Podział gruntów 

nie oznacza 
zmiany ich 

przeznaczenia. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 

78 1.06.2009 Anna Wierchoła 
Uniszowice 

Ujęcie działek o pow. 15a 
pod zabudowę 

Uniszowice 
dz.nr:216/7, 

217/7, 216/10, 
217/10 

MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr:216/10, 

217/10 

_ 
dz.nr:216/7, 

217/7 

+ 
dz.nr:216/10

, 217/10 

_ 
dz.nr:216/7, 

217/7 

Rozpraszanie 
zabudowy 

79 29.05.2009 Leszek Błaszczak 
Lublin 

Przekwalifikowanie na 
teren budowlany 

(wcześniejszy plan 
przewidywał zabudowę) 

Lipniak 
dz.nr:108 

MNU, PSG 
+ 

pn. cz. działki 
(w kształcie 

trójkąta) 

_ 
pd. pas 

szer.~50m 

+ 
pn. cz. 

działki (w 
kształcie 
trójkąta) 

_ 
pd. pas 

szer.~50m 

Wcześniejszy 
plan nie 

przewidywał tej 
działki pod 
zabudowę 

80 29.05.2009 Piotr Błaszczak 
Lublin 

Przekwalifikowanie terenu, 
na teren budowlany 

Lipniak 
dz.nr:36 

34PM 
+ 

~80m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
~80m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

81 29.05.2009 Barbara Malik 
BełŜyce 

Przekształcenie działki 
rolnej na teren budowlany 

Motycz 
dz.nr:829 

22PM, 
strefa kolei, 
tereny rolne 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

82 29.05.2009 

Grzegorz Bernard 
Matuszewski, Agata Anna 

Matuszewska 
Lublin 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:12 34PM 

+ 
w cz. pn. 

~70m 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w cz. pn. 

~70m 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

83 29.05.2009 Mariusz Fryc 
Hipolitów  

Wyłączenie działek nr: 
55, 53, 62, 61 (?) 

Stasin 
dz.nr:62/1, 

62/2 

PSG, 
1PPM, 

tereny rolne 
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

84 29.05.2009 Jarosław Nieradko 
Kozubszczyzna 

Uwzględnienie zmiany 
charakteru działki z 
rolnej na budowlaną 

Kozubszczy
zna 

dz.nr:58/4 
18PM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

85 29.05.2009 Lidia Kotarska 
Lublin 

Ujęcie w pas zabudowy 
działek nr 41/1, 43/2 

Stasin 
dz.nr:41/1, 

43/2 

PSG, ekoton 
kluczowy dla 

PSG, 
MN/RM 

+ 
w pasie ~40m 
w pn. części 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ~40m 
w pn. części 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 
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86 29.05.2009 
Maria Tokarzewska 

Konopnica 

Odrolnienie działki 
rolnej 20a. na działkę 

budowlaną 

Konopnica 
dz.nr:328 

tereny rolne, 
dolesienie +  +   

87 29.05.2009 Maria Tokarzewska 
Konopnica 

Przekształcenie działki 
rolnej o pow.11a. na 

budowlaną 

Konopnica 
dz.nr:513 

34PM, 
PSG, 30m 

od lasu 
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

88 29.05.2009 Stanisław Długosz 
Lublin 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy z 40m do 

100m 

Motycz 
dz.nr:1166, 

1167 

RM, PSG, 
14PM  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

89 29.05.2009 Mirosław Styk 
Lublin 

Przekształcenie na 
działki budowlane 

Lipniak 
dz.nr:85/14, 
87/14, 85/35 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

90 29.05.2009 Piotr Warda 
Lublin 

Utrzymanie 
przeznaczenia działki 

pod zabudowę 
jednorodzinną (zgodnie 

z wypisem z planu 
działka jest budowlana) 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:372/9 

MN, 7PPM, 
tereny rolne +  +   

91 27.05.2009 

Radomir Kmicic, Monika 
Kmicic 

Robert Kruk, Anna Kruk 
Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy poprzez 
zakwalifikowanie 

cało ści działki 413/3 do 
tego obszaru 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:413/3 

MN, 7PPM, 
tereny rolne 

+ 
w pasie ~30m 
w pd. części 

działki  

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ~30m 
w pd. części 

działki  

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

92 29.05.2009 

Roman i Teresa Olszak 
Radawiec DuŜy 

Adam i Anna Bereccy 
Zemborzyce Dolne 

Andrzej i Iwona Ksiązcy 
KręŜnica Jara 

Przekształcenie 
działek z rolnych pod 

zabudowę 
mieszkaniową wraz z 

działalnością 
gospodarczą bądź 

Radawczyk 
II 

dz.nr:205/6, 
205/8 

29PM, tereny 
rolne +  +   
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93 29.05.2009 Paweł Dybel 
Konopnica 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy tak, aby moŜna 

było się pobudować na 
działce nr 8 w Pawlinie 

Pawlin 
dz.nr:8 

26PM, tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

94 1.06.2009 Ewa Sapała 
Lublin 

Przeznaczenie działek pod 
budownictwo mieszkaniowe 

wraz z moŜliwością 
zagospodarowania na 

potrzeby usługowo-handlowe, 
ewentualnie na cele 

budownictwa rekreacyjno – 
wypoczynkowego z 

moŜliwością realizacji 
budownictwa indywidualnego 
czy usługowo – handlowego 

Konopnica 
dz.nr:331/1, 

331/2 

Pasmo 
wzmocnienia 
przyrodnicze
go, 34PM, 

ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 
Konieczne 

zachowanie 
powiązań 

przyrodniczych. 
Zbyt mała 

odległość od lasu. 

95 1.06.2009 Ewa i Zdzisław Sapała 
Lublin 

Realizacja w części od strony 
wschodniej jako działki 

budowlanej z moŜliwością 
realizacji budownictwa 

jednorodzinnego, a od strony 
zachodniej – jako działki 

budowlanej z moŜliwością 
zabudowy na potrzeby na 

potrzeby usługowo – 
handlowe, a w dalszej części 

pod budownictwo 
indywidualne 

Konopnica 
dz.nr:158/2 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG, 

OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

96 15.05.2009 

Jerzy śydek 
Barbara i Marek Boguta 

Andrzej Wawszczak 
Radawczyk Drugi 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy poza obecnie 

określoną granicę i objęcie 
dodatkowo działek nr: 

194/1, 195, 196, 197 i 198. 
Pas niekoniecznie musi 

mieć szer.100m, aby 
stworzyć moŜliwość 

zabudowy. 

Radawczyk 
Drugi 

dz.nr:194/1, 
195, 196, 
197, 198 

RM/MN, 
29PM, 

tereny rolne 

+ 
w pasie ok. 

100m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ok. 

100m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

 

97 2.06.2009 

Małgorzata BoŜek, 
Sławomir BoŜek, 

Magdalena BoŜek, Marcin 
BoŜek 
Lublin 

Przekształcenie działki 
z terenów rolnych na 
tereny budowlane. 

Deklaracja udostępnienia 
własności nieruchomości 

Lipniak 
dz.nr:24/19 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
w pasie ok. 

80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ok. 

80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 
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98 2.06.2009 
Dorota Nawrocka 
BoŜena Makaruk 

Lublin 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 

jednorodzinną, z 
działkami o pow. 
powyŜej 2000m2  

Motycz 
dz.nr:1224/2 

RM/MN, 
14PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
ok. 25m 

w północnej 
części działki 

 
+ 

ok. 25m 
w północnej 

części działki 

  

99 2.06.2009 
GraŜyna Zdeb 

Krzysztof Rarak 
Zemborzyce Podleśne 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Podleśne 144 

MN/RM, 
4PPM, 

tereny rolne 
+  +   

100 3.06.2009 Zbigniew Czajka 
Radawiec Mały 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 

Radawiec 
Mały 

dz.nr:147 

Tereny 
rolne +  +   

101 3.06.2009 Zbigniew Siusta 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego pod 

zabudowę 
jednorodzinną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:370/12 

7PPM, 
tereny rolne +  +  

Wyrównanie do 
linii zabudowy 

planu 

102 2.06.2009 Edyta Martyna 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego pod 

zabudowę 
jednorodzinną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr 370/11 

7PPM, 
tereny rolne +  +  

Wyrównanie do 
linii zabudowy 

planu 

103 27.05.2009 
GraŜyna Kwiecień 
Krzysztof Kwiecień 

Lublin 

Dokładne i jednoznaczne 
ustalenie, czy dz. nr:130 

jest przewidziana pod 
zabudowę jednorodzinną 

oraz wniosek o 
uwzględnienie moŜliwie 
największej części tej 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Motycz 
dz.nr:130 

MN, U, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

 + 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

  

104 27.05.2009 
Anna Wójcik, Dariusz 

Wójcik 
Lublin 

Dokładne i jednoznaczne 
ustalenie, czy dz. nr:130 

jest przewidziana pod 
zabudowę jednorodzinną 

oraz wniosek o 
uwzględnienie moŜliwie 
największej części tej 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Motycz 
dz.nr:130 

MN, U, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

 + 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 
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105 27.05.2009 
ElŜbieta Banaszek – Łyda 

Lesław Łyda 
Lublin 

Dokładne i jednoznaczne 
ustalenie, czy dz. nr:130 

jest przewidziana pod 
zabudowę jednorodzinną 

oraz wniosek o 
uwzględnienie moŜliwie 
największej części tej 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Motycz 
dz.nr: 130 

MN, U, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

 + 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

  

106 27.05.2009 
Barbara Pizoń – Dec 

Adam Dec 
Lublin 

Dokładne i jednoznaczne 
ustalenie, czy dz. nr:130 

jest przewidziana pod 
zabudowę jednorodzinną 

oraz wniosek o 
uwzględnienie moŜliwie 
największej części tej 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Motycz 
dz.nr:130 

MN, U, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

 + 
pas zabudowy 
szer. ok.150m 

  

107 4.06.2009 Zofia Majdanik 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolniczej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:194/4 

3PPM, tereny 
rolne, pasmo 

powiązań 
przyrodniczych 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

108 4.06.2009 Beata Janiszewska 
Lublin 

Zakwalifikowanie działki 
w cało ści  jako budowlanej

Lipniak 
dz.nr:84/4 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

109 4.06.2009 Agnieszka Stefaniak 
Lublin 

Zakwalifikowanie działki 
w cało ści  jako budowlanej

Lipniak 
dz.nr:84/5 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

110 4.06.2009 Piotr Michalak 
Marynin 

Brak zgody na zmianę 
przeznaczenia działek na 

tereny usługowe, a 
określenie przyszłego 

przeznaczenia terenu na 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i zabudowę 

usługową.  

Marynin  
195B 

dz.nr:200/10, 
200/11, 

200/1, 200/2, 
200/3 

(częściowo 
Tereszyn) 

U +  +  
W starym planie 

był wąski 
(~25m) pas 
zabudowy 

zagrodowej 
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111 4.06.2009 Mariusz Malik 
Lublin 

Ujęcie całej działki pod 
zabudowę jednorodzinną. 
W odl. ok. 70m znajduje 

się siedlisko nie ujęte 
pasem zabudowy. 

Motycz 
dz.nr:157/1 

RM/MN, 
2PM, tereny 

rolne 
 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 
Istniejące 

siedliska nie są 
terenami 

zabudowy 
jednorodzinnej 

112 8.06.2009 Marzanna Wójcik 
Borzechów 

Uwzględnienie całej  
działki w pasie 

zabudowy, a nie tylko w 
części. 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:575 

RM, MN, U, 
23PM, tereny 

rolne 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.100m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
pas zabudowy 
szer. ok.100m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

113 8.06.2009 

Teresa Brzezińska – 
Wójcik 

Wiesław Wójcik 
Lublin 

Przeznaczenie na teren 
zabudowy zagrodowej z 

dopuszczeniem 
jednorodzinnej na 
działkach: 2021/1, 

2021/2, 2021/3, 2021/4 w 
Radawcu DuŜym. 
Składający uwagę 
uzyskali decyzje 

lokalizacyjne oraz o 
pozwoleniu na budowę 

we wnioskowanym 
obszarze. 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:2021/1, 
2021/2, 
2021/3, 
2021/4 

(poprzednio 
złoŜono 

wniosek na 
dz.nr: 1635, 
1636, 1637, 
1638, 1789) 

27PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
funkcjonowa

nia PSG 

 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

Sprzeczność w 
uwadze – w zał. 

graficznym 
pokazany jest 

teren Radawca 
Małego 

114 8.06.2009 Tomasz Dzioba 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
gruntu rolnego na cele 

budowlane 

Konopnica 
dz.nr:258 MN +  +   

115 8.06.2009 Tomasz Dzioba 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
gruntu rolnego na cele 

budowlane 

Motycz 
Józefin 

dz.nr:233/4 
RM/MN, 2PM +  +   

116 8.06.2009 Marcin Kijak 
Lublin 

Przekształcenie cało ści  
działki na teren 

budowlany, bowiem 
obecne przekształcenie 
jej w 60-70%  z rolnej na 
teren budowlany koliduje 

z zamierzeniami 
właściciela zabudowania 

działki w całości 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:194/5 

MN, 3PPM, 
tereny rolne, 

główny 
kierunek 
powiązań 

przyrodniczych 

 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

Uwaga 
projektanta: 

Zamierzenie 
właściciela 
koliduje z 
zasadami 

planowania 
przestrzennego 
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117 8.06.2009 prof. dr hab. Stefan Kruk 
Lublin 

Działka (pow.21a) nie jest 
leśna i powinna być 
przeznaczona pod 

zabudowę rekreacyjną z 
moŜliwością budowy altan 
oraz domków letniskowych

Konopnica 
dz.nr:398/1 

34PM, 
zachowanie 

ciągłości 
obszarów 
otwartych 

+  +   

118 5.06.2009 Anna Barańska 
Lublin 

Rozszerzenie granicy 
terenu budowlanego w 
Stasinie na dz.nr:59/2 o 

istniejący teren zabudowy 
rozproszonej 

Stasin 
dz.nr:59/2 1PPM +  +   

119 8.06.2009 Danuta i Władysław Olszak 
Lublin 

Prośba o wyjaśnienie 
dlaczego działki nr: 1558/2 

i 1558/3 w Radawcu 
DuŜym nie zostały 
przekształcone na 

budowlane. Składający 
uwagę nie wie dlaczego 
nie został powiadomiony 

(nie czytuje prasy). 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:1558/2, 
1558/3 

27PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
działania 

PSG 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

120 8.06.2009 Leszek Woch 
Motycz 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 

budowlaną 

Motycz 
dz.nr:1380/2 

MN/RM 
14PM, rolna +  +   

121 5.06.2009 Artur Gano 
Warszawa 

Przekształcenie na działki 
budowlane działek 

połoŜonych w sąsiedztwie, 
projektowanej sieci oraz 

tych, przez które 
projektowane jest 

przeprowadzenie sieci 
kanalizacji sanitarnej 

? 
dz.nr:857/4, 

857/3 
  _  _ 

Istniejące i 
projektowane 

sieci 
infrastruktury nie 
powodują zmiany 

przeznaczenia 
terenów na 
budowlane. 
Nie podano 
oznaczenia 

nieruchomości 

122 5.06.2009 Anna Szkoła 
Konopnica 

Włączenie w pas 
zabudowy jednorodzinnej 

działek nr:1451, 1452, 
1450 oraz działek nr:181/5 

i 183/6 w pas zabudowy 
usługowo-handlowej 

Konopnica 
dz.nr:1451, 
1452,1450 
zabudowa 

jednorodzinna 
181/5, 183/6 

usługi, handel 

MN/RM, 
34PM, 

OCKK, pas 
komunikacji 

biol. 

+ 
dz. nr:181 i 
183 w pasie 
zabudowy 

szer. ok.150m 
od drogi 

_ 
pozostała 

część działek 

+ 
dz. nr:181 i 
183 w pasie 
zabudowy 

szer. ok.150m 
od drogi 

_ 
pozostała 

część działek 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 
środowiska 
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123 5.06.2009 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 

InŜynieryjnego TORGAN 
Spółka z o.o. 

ul. śulińskiego 9 
20.706 Lublin 

Zapewnienie wszystkim 
działkom, po których 

projektowana jest sieć 
kanalizacji sanitarnej 

statusu działek 
budowlanych, tj. 

umoŜliwienie realizacji 
budownictwa 

mieszkaniowego. 

Załączono 
wykaz 

współwłaściciel
i lub 

uŜytkowników 
przyłączy 
kanalizacji 

sanitarnej, bez 
oznaczenia 

nieruchomości 

  _  _ 

Spółka z o.o. 
przerzuca 

odpowiedzialność 
za podjęte  

zobowiązania 
własne na Radę 

Gminy oraz 
podatników 

124 10.06.2009 
Iwona i Michał Blajerscy 

Kozubszczyzna 

1. Przekształcenie z 
ekotonu na teren 

zabudowy jednorodzinnej 
dz.nr: 507; 

2. Ustalenie Ŝe droga 
publiczna do dz.nr:507 

nadal będzie istniała jako 
droga wewnętrzna 

Lipniak 
dz.nr:507 

Nie podano 
prawidłowego 
oznaczenia 

nieruchomości 
(w Lipniaku nie 
ma dz.nr:507) 

 _  _ 
Ekotony objęte 

są ochroną 
przed 

zabudową. 

125 10.06.2009 Małgorzata Namolnik 
Lipniak 

Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych pod 

zabudowę jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:49/7, 

48/8 
34PM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

126 8.06.2009 
Andrzej Putowski 

Motycz 

Rozszerzenie strefy 
zabudowy o całą długość 

działki 131/9 

Radawiec 
Mały 

dz.nr:131/9 

RM, PSG, 
ekoton 

kluczowy, 
strefa gazu wc 

+ 
 w pasie 

zabudowy 
szer. ok.50m  

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
 w pasie 

zabudowy 
szer. ok.50m  

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

127 10.06.2009 
 Dorota Wiślińska – Fornal 

Andrzej Fornal 
Lublin 

Przeznaczenie działki pod 
zabudowę jednorodzinną 

Motycz 
dz.nr:164/8 

2PM, tereny 
rolne +  +   

128 10.06.2009 
Marzena Przech 

Zemborzyce Podleśne 
Przekształcenie działki z 

rolnej na budowlaną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:354/8 

MN/RM, 
7PPM +  +   

129 10.06.2009 

Małgorzata Orzędała-
Urban 

Dariusz Urban 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę działek nr: 

276/11 i 276/9 

Motycz 
Józefin 

dz.nr:276/11, 
276/9 

RM, MN, U, 
2PM, ekoton 

kluczowy 

+ 
pd.część działki 

(ok.150m od 
drogi) 

 
+ 

pd.część działki 
(ok.150m od 

drogi) 
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130 10.06.2009 Małgorzata Orzędała-Urban 
Lublin 

Przekształcenie działek 
na budowlane i 
wyrównanie linii 

zabudowy do sąsiednich 
dz. nr:74/1 i 74/2 

Motycz 
dz.nr:69/1, 
69/2, 69/3, 
69/7, 71 

RM/MN 
(~100m), 

2PM, tereny 
rolne 

  _  _ Rozpraszanie 
zabudowy. 

131 10.06.2009 Barbara Gospodarek 
Motycz 

Przeznaczenie całości 
działki pod zabudowę. Na 

działce nie ma lasu ani 
łąki, a jest pole orne. 

Motycz 
dz.nr:117 

RM/MN, 
2PM, tereny 

rolne 

+ 
 w pasie 

zabudowy szer. 
ok.100m w cz. 

pn. i ok.150m w 
cz. pd. 

_ 
pozostała część 

działki  

+ 
 w pasie 

zabudowy szer. 
ok.100m w cz. 

pn. i ok.150m w 
cz. pd. 

_ 
pozostała część 

działki  
Rozpraszanie 

zabudowy 

132 10.06.2009 Teresa Ogrodnik 
Uniszowice 

Przeznaczenie całości 
własności pod zabudowę 

Uniszowice 
dz.nr:48/4, 

48/6 

MNU, 
32PM, 

tereny rolne 
+  +   

133 10.06.2009 Jarosław Paszkowski 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 

budowlaną – pod 
budownictwo 

jednorodzinne. Dla działki 
zostały wydane warunki 

zabudowy. 

Lipniak 
dz.nr:229/3 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

 _  _ 

Studium adaptuje  
decyzje, jako 

elementy 
punktowe, bez 

sankcjonowania 
terenów 

budowlanych 

134 10.06.2009 Jarosław Paszkowski 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 

budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:229/4 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska 

135 10.06.2009 Marianna Kamińska 
Lublin 

Rozszerzenie terenu 
budowlanego ponad 
projektowane 150m 

Motycz- 
Józefin 

dz.nr:330 

RM, MN, U, 
7PM 

+ 
 w pasie 

zabudowy szer. 
ok.100m 

_ 
pozostała część 

działki  
+ 

 w pasie 
zabudowy szer. 

ok.100m 
_ 

pozostała część 
działki  

Rozpraszanie 
zabudowy 

136 10.06.2009 

Milena Bogusiewicz – 
Wilczek 

Tomasz Wilczek 
Lublin 

Brak na mapie 
istniejącego siedliska. 

Pozwolenie na budowę z 
30.05.2007r. Bezzasadne 
zaprojektowanie ścieŜki 

dla zwierząt na dz.nr:553 i 
554. Załączono mapę z 

zaobserwowanym 
miejscem przemieszczania 

się zwierząt. 

Motycz 
dz.nr:553 

RM/MN, 
pasmo 

komunikacji 
ekologicznej 

+ 
 w pasie 

zabudowy szer. 
ok.30m w pd. cz. 

dz. 
 

+ 
 w pasie 

zabudowy szer. 
ok.30m w pd. 

cz. dz. 
 

W uwadze 
wskazano jako 

pasmo 
przemieszczan
ia się zwierząt 

własność 
sąsiada 
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137 9.06.2009 Zygmunt Łukaszewicz 
Konopnica 

Protest wobec 
przekształceniu działki 
budowlanej na teren 

zielony 

Konopnica 
dz.nr:763 

PSG, istn. 
osuwisko, 

uŜytek 
ekologiczny 

 _  _ 
Działka nigdy 

nie była 
budowlana 

138 9.06.2009 Monika Widomska 
Lublin 

Uwzględnienie działek w 
pasie zabudowy 

Konopnica 
dz.nr:443, 

444 

MN/RM, 
34PM +  +   

139 9.06.2009 
Magdalena i Tomasz 

Skonieccy 
Lublin 

Dla działki wydano decyzję 
o warunkach zabudowy, 
a w projekcie studium 

znalazła się na terenach 
niezabudowanych 

Motycz 
Leśny 

dz.nr:357/4 

19PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 

Studium 
adaptuje  

decyzje, jako 
elementy 

punktowe, bez 
sankcjonowania 

terenów 
budowlanych 

140 8.06.2009 
Zofia śuchnik 

Motycz 

Rozszerzenie strefy 
zabudowy w obrębie 

działki nr1537 ze 150 do 
300m, aby linią zabudowy 

została objęta 
działkanr1537 

Motycz 
dz.nr:1537 

5PM, tereny 
rolne  _  _ rozpraszanie 

zabudowy 

141 8.06.2009 
Anna Kanadys 

Nałęczów 

Rozszerzenie strefy 
zabudowy w obrębie 

działki nr 573 ze 150m do 
230m, aby objąć dz. 

nr:573 

Motycz 
dz.nr:573 

5PM, tereny 
rolne  _  _ rozpraszanie 

zabudowy 

142 9.06.2009 
Helena i Aleksander 

Rzeźnik 

Lublin 

Przekwalifikowanie działki 
na teren budowlany 

Sporniak 
dz.nr:515 

21PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ rozpraszanie 
zabudowy 

143 9.06.2009 
Magdalena Pluta 

Motycz 

Przekształcenie działki 
nr:1326 na budowlaną 

oraz działki nr:1243/4 na 
działkę inwestycyjno – 

budowlaną 

Motycz 
dz.nr:1326, 

1243/4 
PSG, MNU + 

dz.nr:1326 

_ 
dz.nr:1243/4 

+ 
dz.nr:1326 

_ 
dz.nr:1243/4 
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144 9.06.2009 Izabela Iwan – Paszkowska
Lublin 

Przekształcenie działki z 
rolnej na budowlaną. 

Zostały wydane warunki 
zabudowy. 

Lipniak 
dz.nr:229/2 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

 _  _ 

Studium adaptuje  
decyzje, jako 

elementy 
punktowe, bez 

sankcjonowania 
terenów 

budowlanych 

145 9.06.2009 
Maria i Krzysztof 

Krakiewicz 
Lublin 

Przekształcenie na działki 
budowlane 

Lipniak 
dz.nr:87/11, 

87/12, 87/24, 
87/25 

34PM, +  +   

146 15.06.2009 

Agnieszka Jungowska – 
Wereska 

Maciej Jungowski 
Marek Wereski 

Konopnica 

Protest przeciwko 
planowanej budowie 

drogi przez teren działki 
nr:986/11. Studium 

przewiduje przesunięcie 
osi drogi kosztem 

działki 986/11. 
Legalizacja ogrodzeń 

oraz zwęŜenie odcinka 
drogi przylegającego do 

dz.nr:989/11 do 
szer.5m. Sugestia 

budowy drogi wzdłuŜ 
dz.nr:989/4 

Konopnica 
dz.nr:986/11 MNU/MW  _  _ 

W Studium 
uwzględnia się 

rozwiązania 
zgodne z 

obowiązującym 
prawem. Nie 

ma moŜliwości 
dokonywania 

zapisów 
pozwalających 
na sytuowanie 

ogrodzeń w 
pasach 

drogowych. 

147 15.06.2009 

Marek Wereski 
Agnieszka Jungowska 

Wereska 
Maciej Jungowski 
Robert Kramek 
Jacek Wójcik 

Jarosław Kowalczyk 
Konopnica 

Andrzej Graboś 
Lublin 

Stanowczy protest wobec 
zlokalizowania drogi przez 

teren dz. nr:986/11 
Działkinr:986/11i 989/31 

zlokalizowane są na 
terenie depresji 
bezodpływowej 

Konopnica 
dz.nr:986/11 MNU/MW  _  _ 

Drogi 
oznaczono 
zgodnie z 

poprzednim 
planem, w 

którym 
dokonano 
zmiany ich 

przeznaczenia 

148 17.06.2009 Stanisława Bogusz 
Szerokie 

Uwzględnienie działki w 
pasie zabudowy 

Uniszowice 
dz.nr:23/2 

32PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, tereny 

rolne 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 
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149 17.06.2009 Dorota Mącik 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Zmiana przeznaczenia na 
siedlisko rolnicze lub 

zabudowę jednorodzinną  

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:240 

U, 4PPM, 
tereny rolne +  +   

150 17.06.2009 Teresa i Ali Munir 
Lublin 

Rozszerzenie strefy 
projektowanej 

zabudowy w obrębie 
całej działki 1569/1 ze 

100m do 300m 

Motycz 
dz.nr:1569/1  

+ 
w pasie ~65m 

od drogi 
 KD-G/L 
106936L 

_ 
fragment 

obejmujący 
dolinę w cz. 
pd. wsch. 

+ 
w pasie ~65m 

od drogi 
 KD-G/L 
106936L 

_ 
fragment 

obejmujący 
dolinę w cz. 
pd. wsch. 

Wyznaczone 
pasy zabudowy 
są maksymalne 
dopuszczalne 

151 17.06.2009 
Andrzej Jesionek 

Anna i Marek Jaroszyńscy 
Lublin 

Przekwalifikowanie 
całej działki pod 

zabudowę 

Uniszowice 
dz.nr:266 

RM, MN, U, 
33PM 

+ 
w pasie ~200m 

od drogi (do 
linii SN) 

_ 
pozostała część 

działki  
+ 

w pasie 
~200m od 

drogi (do linii 
SN) 

_ 
pozostała część 

działki  
Rozpraszanie 

zabudowy 

152 17.06.2009 Waldemar Staniak 
Konopnica 

Zmiana przeznaczenia 
działek nr:928/1, 930/3, 

931/1 z działalności 
usługowej na budownictwo 

jednorodzinne 

Konopnica 
dz.nr: 928/1, 
930/3, 931/1 

U +  +  
Wprowadzono 

oznaczenie 
MNU 

153 17.06.2009 Jerzy Góźdź 
Lublin 

Poszerzenie terenów 
budowlanych do granicy 
Przyrodniczego Systemu 

Gminy 

Lipniak 
dz.nr: 65/2, 

65/1 

MNU, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr:65/2 + 

dz.nr:65/1 bez 
ok.30m w 

południowej 
części 

 
+ 

dz.nr:65/2 + 
dz.nr:65/1 bez 

ok.30m w 
południowej 

części 

  

154 17.06.2009 Ewa i Jacek Stanek 
Poniatowa 

Zwiększenie pasa 
zabudowy do 150m 

Motycz 
dz.nr: 766, 

768/1 

MNU, 
ekoton, 
OCKK 

+ 
dz.nr:766 

_ 
dz.nr:768/1 

+ 
dz.nr:766 

_ 
dz.nr:768/1 

 

155 17.06.2009 Iwona i Andrzej Siwiec 
Płouszowice Kol. 

Zwiększenie pasa 
zabudowy do 150m 

Motycz 
dz.nr: 764, 

768/2 

MNU, 
ekoton, 
OCKK 

 _ 
 

 _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska 

156 17.06.2009 Lechosław Misztal 
Motycz 

Zwiększenie szerokości 
pasa zabudowy do 

minimum 200m, tak jak 
jest po przeciwnej stronie 
drogi 601. Brak zgody na 

umieszczenie terenów pod 
usługi – zamiana na tereny 

pod budownictwo 

Motycz 
dz.nr:1578 

Na mapach 
ewidencyjnych 
nie ma działki 

o takim 
numerze 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Wyznaczone 

pasy zabudowy 
przyjęto jako 
maksymalne 
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157 17.06.2009 
Teresa Palak 

Lublin 
Przekształcenie cało ści 

działek 

Lipniak 
dz.nr: 18/3, 

23 

MN/RM, 
34PM, 
ekoton 

+ 
ok. 200m w pn. 
cz. i ok. 80m w 

części 
południowej 

_ 
pozostała część 

działki  

+ 
ok. 200m w 
pn. cz. i ok. 

80m w części 
południowej 

_ 
pozostała część 

działki  
Rozpraszanie 

zabudowy 

158 17.06.2009 Maria Mika 
Świdnik 

Przekształcenie działki 
684/1 na głębokości 170m 
od drogi z terenów rolnych 
na budowlane. Brak zgody 

na tereny usługowe, a 
jedynie na tereny 

jednorodzinne 

Motycz 
dz.nr:684/1 PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

159 17.06.2009 Sławomir Tatara 
Motycz 

Szerokość pasa zabudowy 
ma wynosić min.200m, 
brak zgody na usługi, a 

wyłącznie na budownictwo 
jednorodzinne 

Motycz 
dz.nr: 637 

MN/RM, 
OCKK, 
12PM, 

tereny rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

160 17.06.2009 Bogdan Staniak 
Motycz 

Poszerzyć pas zabudowy 
na gł. minimum 150m, 

wykreślić usługi - teren ma 
być wyłącznie pod 

budownictwo 
jednorodzinne 

Motycz I Kol. 
dz.nr:1579, 

1580 
(poprzednio 

655/7) 

RM/MN, 
12PM, OCKK, 

ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

161 17.06.2009 
Mariusz Tomasik, Krzysztof 

Tomasik 
Motycz 

Poszerzenie pasa 
zabudowy do minimum 

200m, teren przeznaczyć 
wyłącznie pod 
budownictwo 

jednorodzinne, bez usług 

Motycz 
dz.nr:688 

MN, PSG, 
OCKK  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

162 17.06.2009 Tomasz Wilczek 
Zemborzyce Dolne 

Przeznaczenie całości  
nieruchomości na teren 
budowlany. Poszerzenie 
pasa zabudowy do 100 – 

150m i utrzymanie linii 
zabudowy analogicznie do 

działek sąsiednich 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:156/6 
MN/RM +  +   

163 17.06.2009 Jarosław Piotr Furtak 
Lublin 

Włączenie do terenów 
budowlanych dz.nr:11 i 12 

Zemborzyce 
Podleśne PSG, 1PPM +  +   
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164 17.06.2009 
Marta i Andrzej 
Łopuszyńscy 

Zemborzyce Podleśne 

Zmienić przeznaczenie 
działek z usługowych na 

budownictwo 
jednorodzinne 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:272/3 i 
272/4 

U +  +   

165 17.06.2009 Władysław i Maria Malec 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia na 
tereny zabudowy 
jednorodzinnej; 

poszerzenie drogi 
przylegającej do dz.nr46/1, 
46/2, 44, 45 i innych z 3 do 

5m 

Tereszyn 
dz.nr:46/1 i 

46/2 
31PM  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy, dz. 

szer.3m nie jest 
drogą gminną, a 
dojazdową do 

pól; nie ma dróg 
szer.5m 

166 17.06.2009 Andrzej Łoboda 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia z 
terenów rolniczych na 

zabudowę jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:41/1 

MN, MNU, 
34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, PSG, 

uŜytek 
ekologiczny 

+ 
(oprócz 

południowej 
części działki) 

 
+ 

(oprócz 
południowej 

części działki) 

  

167 17.06.2009 Anna Wierzbicka 
Lublin 

Całą działkę 943/5 
przeznaczyć pod obszar 
mieszkalno-usługowy, a 
drogę zaprojektować po 
granicy nieruchomości 

Konopnica 
dz.nr:943/5 

U, 
MNU/MW +  +   

168 17.06.2009 Henryk Szcześniak 
Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy ze 100m do 
200m i objęcie całości  

działki pod teren 
budowlany 

Motycz I Kol. 
dz.nr:797/3 

797/2 (proj. nr: 
797/8, 797/9; 

797/6, 797/7 – 
pod drogę 

MNU, 
11PM, 
OCKK, 

tereny rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

169 17.06.2009 Zofia Ciciak 
Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy ze 100m do 
200m i objęcie całości  

działki pod teren 
budowlany 

Motycz I Kol. 
dz.nr:797/3 

797/2 (proj. nr: 
797/4, 797/5; 

797/6, 797/7 – 
pod drogę 

MNU, 
11PM, 
OCKK, 

tereny rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

170 17.06.2009 Urszula Gałązka 
Konopnica 

Poprowadzenie drogi 
wziąć pod uwagę granice 

obydwu działek i 
poprowadzić ją wzdłuŜ, a 

nie przez środek 
nieruchomości. 

Przesunięcie pasa usług 
do granicy z dz.nr:943/5, 

943/4, 943/5 

Konopnica 
dz.nr:943/6, 

943/7 

U, 
MNU/MW +  +   
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171 17.06.2009 Urszula Gałązka 
Konopnica 

Przesunięcie PSG o 40m, 
tj. do 70m od gminnej 

drogi w głąb działki 

Konopnica 
dz.nr:771 

RM, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny, 
tereny 

osuwiskowe 

+ 
w  ramach istn. 

siedliska (ok.46m) 

_ 
pozostała część 

działki 

+ 
w  ramach istn. 

siedliska 
(ok.46m) 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem 

zawęŜania. 

172 17.06.2009 
Anna Keller 

Motycz Leśny 

Przeznaczenie terenu 
ekotonu pod zabudowę 

jednorodzinną i 
zagrodową. 

Na działce nr 174 nie 
naniesiono istniejącego 

siedliska 

Motycz 
Leśny 

dz.nr:174, 
175 

PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

173 17.06.2009 ElŜbieta Rzeczycka 
Lublin 

Stanowczy sprzeciw 
wobec ujęcia działek jako 

pasów zieleni. Na 
dz.nr362/3 3.02.2009 

wydano warunki zabudowy

Motycz 
dz.nr:360/2, 

362/3 

Istn. siedlisko, 
3PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego 

 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Studium adaptuje 
wydane decyzje 

lokalizacyjne jako 
obiekty punktowe 
(zapis w tekście) 

174 17.06.2009 Dariusz Wierchoła 
Gdańsk 

Przeznaczenie pod 
zabudowę działek 
połoŜonych poza 

wyznaczonym, 200m 
pasem zabudowy 

Uniszowice 
dz.nr:216/8, 

217/8, 
216/11, 
217/11 

MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr:216/11, 

217/11 

_ 
dz.nr:216/8, 

217/8 

+ 
dz.nr:216/11

, 217/11 

_ 
dz.nr:216/8, 

217/8 

Rozpraszanie 
zabudowy 

175 15.06.2009 Jerzy Marciniak 
Lublin 

Wyłączenie terenów 
leśnych i zakwalifikowanie 

pod zabudowę 

Lipniak 
dz.nr:53 

RM, MN, U, 
pasmo 

powiązań 
przyrodniczych 

 _  _ 

Na działce 
zaprojektowano 

ok.330m pod 
zabudowę (!) 

Gmina posiada 
niespełna 5% 

terenów leśnych, 
przy optymalnych 

30% 

176 15.06.2009 Mirosław Bernecki 
Konopnica 

Przeznaczenie na 
budownictwo mieszkaniowe, 

poszerzenie terenu 
budownictwa do głębokości 
odpowiadającej pasowi po 

drugiej stronie drogi, 
odsunięcie granicy ekotonu 
od istn. siedliska w kierunku 

lasu o minimum 100m 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:26/1, 
26/2 

MN, MN/RM, 
1PPM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, PSG 

+  +   
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177 15.06.2009 Jacek Sułek 
Lublin 

Wyznaczenie obszaru 
zabudowy szer.70m i 

głębokości 150m 

Motycz 
Józefin 

dz.nr 100 

2PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 
przyrodnicze

go 

 _  _ 
PSG jest objęty 

zakazem zabudowy 
oraz zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

178 15.06.2009 Zbigniew Kosior 
Uniszowice 

Wyznaczony pas 
zabudowy 120m jest za 
krótki (po drugiej stronie 
drogi jest 200m), objąć 

całość nieruchomości jako 
teren budowlany 

Uniszowice 
dz.nr:262/1 

MN/RM 
33PM 

+ 
do linii SN 

_ 
pozostała część 

działki 

+ 
do linii SN 

_ 
pozostała 

część działki 

Wyznaczone 
pasy zabudowy 
są maksymalne 
dopuszczalne 

179 16.06.2009 Bogusław Paciorkowski 
Tomaszowice Kol. 

Przekwalifikowanie działek 
rolnych na tereny 

budowlane 

Kol. Stasin 
dz.nr:61/1, 

61/2 
(podzielone na 

dz.nr:61/3, 
61/4, 61/5, 

61/6) 

1PPM, 
dolesienie, 

ekoton, 
tereny rolne 

 _  _ rozpraszanie 
zabudowy 

180 16.06.2009 Jarosław Palenik 
Lublin 

Przekwalifikowanie działek 
rolnych na tereny 

budowlane 

Kol. Stasin 
dz.nr:56/1, 

56/2 

1PPM, 
dolesienie, 

ekoton, 
tereny rolne 

 _  _ rozpraszanie 
zabudowy 

181 16.06.2009 
Dariusz Pluta, Krzysztof 

Pluta, Grzegorz Pluta 
Lublin 

Przekwalifikowanie działki 
rolnej na zabudowę 

jednorodzinną 

Zemborzyce 
Podleśne 
dz.nr:162 

4PPM, 
tereny rolne +  +   

182 12.06.2009 Joanna Wiśniewska 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działek z rolnych na 

budowlane 

Kozubszczyzna 
dz.nr:58/14, 

58/18, 

MN, RM, 
18PM, 

tereny rolne 
+ 

dz.nr:58/14 

_ 
dz.nr:58/18 

+ 
dz.nr:58/14 

_ 
dz.nr:58/18 

 

183 16.06.2009 Marcin Parulski 
Lublin 

Przeznaczenie całej  
działki pod zabudowę 

mieszkalno – gospodarczą 

Motycz 
dz.nr:1533/4 

MN/RM +  +   

184 16.06.2009 
Dorota Niewczas, Wojciech 

Niewczas 
BełŜyce 

Zmiana przeznaczenia 
terenu z rolnego na 

budowlany 

Motycz Józefin 
dz.nr:211/1, 

211/4 

2PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

185 16.06.2009 
BoŜena Węgrzyn, Ryszard 

Węgrzyn 
BełŜyce 

Zmiana przeznaczenia 
terenu z rolnego na 

budowlany 

Motycz Józefin 
dz.nr:211/2, 

211/3 

2PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 
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186 16.06.2009 Beata Mazur 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
terenu z rolnego na 
budowlany działek 

przylegających do dz.nr:49 
(droga szer.3m) 

Tereszyn 
dz.nr:48/2, 
48/3, 47/4, 
47/6, 47/7, 

47/8, 45, 46/1, 
46/2, 42,50, 

47/3 i 37 

Las, 31PM, 
MN/RM 

+ 
dz.nr:48/2, 
48/7, 48/3, 
47/8, część 
dz.nr: 47/6, 

47/7 

_ 
dz.nr:45, 50, 
37, 42, 46/1, 

46/2 

+ 
dz.nr:48/2, 
48/7, 48/3, 
47/8, część 
dz.nr: 47/6, 

47/7 

_ 
dz.nr:45, 50, 
37, 42, 46/1, 

46/2 

 

187 16.06.2009 
Marianna i Zdzisław 

Stelmach 
Lublin 

Przekształcenie na działki 
budowlane 

Konopnica 
dz.nr:365/8, 

366/23 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG, 

OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

188 16.06.2009 Stanisław i Barbara Kliczka 
Pawlin 

Ujęcie w pasie zabudowy 
dz.nr:27/1, 28/1, 125, w 
Pawlinie oraz dz.nr:209, 
291, 292, 293, 294, 302, 
303, w Radawcu DuŜym 

Poszerzenie pasa 
zabudowy do 200m na 
dz.nr:34/1, 34/2, 31, 36  

Pawlin 
dz.nr:27/1, 

28/1, 125, 34/1, 
34/2, 31, 36 

Radawiec DuŜy 
dz.nr:209, 291, 
292, 293, 294, 

302, 303 

RM, 25PM, 
26PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego 

+ 
Pawlin część 

dz.nr: 31, 
34/1, 34/2, 

36, 125 

_ 
działki w 
Radawcu 
DuŜym 

+ 
Pawlin część 

dz.nr: 31, 
34/1, 34/2, 

36, 125 

_ 
działki w 
Radawcu 
DuŜym 

 

189 16.06.2009 
Irena Barbara 
Pałaszkiewicz 

Puławy 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną z 

powodu zaprojektowania 
na niej kanalizacji, 

zmniejszenie ekotonu 

Konopnica 
dz.nr:807 

34PM +  +   

190 15.06.2009 Aleksander Mulawa 
Lublin 

Włączenie działek do 
strefy zabudowy 
zagrodowej lub 
jednorodzinnej 

Konopnica 
dz.nr:28/2, 28/3 

18PM, 
tereny rolne +  +   

191 16.06.2009 Lucjan Kłoda 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia na 
budownictwo 
jednorodzinne 

Lipniak 
dz.nr:87/13, 

85/13, 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

192 15.06.2009 Zofia Wasilewska 
Motycz 

Przeznaczenie działki 
rolnej pod zabudowę 

Motycz 
dz..nr:1223 

RM/MN, 
PSG, 14PM +  +   

193 15.06.2009 Zofia Wasilewska 
Motycz 

Przeznaczenie działki 
rolnej pod zabudowę 

Motycz 
dz.nr:1110 

RM/MN +  +   

194 16.06.2009 Agnieszka Zięba 
Zemborzyce Podleśne 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy z 10 do 25m 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 

dz.nr:218/19 

MN/RM 
(ok.70m), 

4PPM 
+  +  Naruszenie 

zasad  
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195 16.06.2009 Ewa Jakubczak 
Sporniak 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 

Sporniak 
dz.nr:416 

RM, 21PM, 
tereny rolne +  +   

196 16.06.2009 
Barbara Wronkowska 

Bronisław Jusiak 
Lublin 

Z 6 równych części 
podzielonej działki 

siedliskowej tylko te 2 
pomimo istniejącej na nich 
zabudowy nie otrzymały 

statusu terenów pod 
budownictwo 

Motycz – 
Józefin 

dz.nr:217/4, 
217/5 

Istniejąca 
zabudowa 

siedliskowa 
+  +  

Istniejąca 
zabudowa 

siedliskowa 
została 

oznaczona 
graficznie 

197 16.06.2009 
Grzegorz Gołębiowski, 

Halina Gołębiowska 
Lublin 

Zmiana cało ści  działek z 
rolnych na budowlane 

Stasin 
dz.nr:437, 

438/1, 438/2 

MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
pas zabudowy 

ok.100m 

_ 
pozostała 

część działek 

+ 
pas zabudowy 

ok.100m 

_ 
pozostała 

część działek 

Rozpraszanie 
zabudowy 

198 16.06.2009 Maria Baran 
BełŜyce 

Zmiana cało ści  działki na 
budowlaną 

Motycz 
dz.nr:118 

RM/MN, 
2PM, tereny 

rolne 

+ 
w pasach szer. 
ok. 100m w pn. 
cz. i ok. 150m 

w części 
południowej 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasach 
szer. ok. 

100m w pn. 
cz. i ok. 150m 

w części 
południowej 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

199 16.06.2009 Teresa Złocka 
Motycz Leśny 

Zmiana cało ści  działki na 
budowlaną 

Motycz 
dz.nr:144 

RM/MN, 2PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
w pasie szer. 

ok. 150m w pn. 
cz. dz. 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
ok. 150m w 
pn. cz. dz. 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

200 16.06.2009 Kazimierz Złocki 
Motycz Leśny 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy do cało ści 

działek 

Motycz Leśny 
dz.nr:308, 309 

RM/MN, 
19PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
w pasie szer. 
ok. 100m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
ok. 100m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

201 16.06.2009 ElŜbieta Grądziel – Zawada
Lublin 

Przekształcenie 
przynajmniej części działki 

na budowlaną w taki 
sposób, aby mógł na niej 

powstać dom 

Uniszowice 
dz.nr:199/4 

MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
południowa 
część działki 
szer. ok. 25m 

 
+ 

południowa 
część działki 
szer. ok. 25m 

 
Wyrównanie 

pasa zabudowy 
(był coraz 

węŜszy – błąd 
graficzny) 

202 16.06.2006 Katarzyna Dybaczewska 
Lublin 

W planie dz.423/1 jest 
budowlana, projekt 

studium uniemoŜliwia jej 
zabudowę. 

Przekształcenie 
dz.nr:423/3 pod zabudowę 

Stasin 
dz.nr:423/2, 

423/3 

1PPM, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr:423/2 

_ 
dz.nr:423/3 

+ 
dz.nr:423/2 

_ 
dz.nr:423/3 

W planie tereny 
budowlane 
obejmowały 
dz.nr: 423/1, 

423/2 – dalsze 
nie były 
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203 16.06.2009 Wojciech Świtek 
Lublin 

W planie dz.423/1 jest 
budowlana, projekt 

studium uniemoŜliwia jej 
zabudowę. 

Przekształcenie 
dz.nr:423/4 pod zabudowę 

mieszkalną 

Stasin dz.nr: 
423/1, 423/4 

1PPM, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr:423/1 

_ 
dz.nr: 423/4 

+ 
dz.nr:423/1 

_ 
dz.nr: 423/4 

Działka szer. 
~40m przy 

ścianie lasu, w 
sąsiedztwie 
rezerwatu. 

204 16.06.2009 Izabela Drabik 
Warszawa 

Przeznaczenie terenu na 
działki budowlane 

Lipniak 
dz.nr:49/15, 

52/4 
RM, MN, U 

+ 
dz.49/15, 

część dz. 52/4 

 + 
dz.49/15, 

część dz. 52/4 

  

205 16.06.2009 Justyna Stachowicz 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:118/02, 

119/2 
MNU +  +   

206 16.06.2009 
Mirosław Ruszczyk 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:78/14 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

207 16.06.2009 Joanna Ruszczyk 
Lublin 

Przeznaczenie działek pod 
zabudowę mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:119/2, 

118/8 

Sucha dolina, 
pasmo 

wzmocnienia 
przyrodniczeg
o, dolesienie 

+  +   

208 16.06.2009 Mirosław Ruszczyk 
Lublin 

Przeznaczenie działki na 
cele mieszkaniowe 

Lipniak 
dz.nr:18/2 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
w pasie 

ok.80m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie 

ok.80m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

209 16.06.2009 
Zofia Czubacka 

Lublin 

Zakwalifikowanie działki 
(pow. 25a) jako działki 

budowlanej 

Lipniak 
dz.nr:84/6 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy; 
naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

210 15.06.2009 
Elwira i Jerzy Karkuć 

Lublin 
Uwzględnienie działki pod 
zabudowę jednorodzinną 

Konopnica 
dz.nr:509/6 

PSG, 
OCKK  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
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211 15.06.2009 Ewa i Jerzy Jośko 
Lublin 

Przesunięcie linii 
zabudowy do co najmniej 
250m od drogi powiatowej, 

a tym samym zmiany 
funkcji z rolnej na 

budowlaną. 
Część działki za domem, 

na podziale której 
szczególnie nam zaleŜy 
jest objęta ekortonem. 

Motycz 
dz.nr:1232/1 

MN/RM, PSG, 
14PM, ekoton 
kluczowy dla 

funkcjonowani
a PSG 

+ 
(teren 

budowlany w 
pasie ok.100m 

od drogi) 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
(teren 

budowlany w 
pasie ok.100m 

od drogi) 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy; 

naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

212 15.06.2009 
Magdalena Sieńko-

Grzecznowska 
Warszawa 

Zmiana przeznaczenia działek 
rolnych na budowlane. 

Właścicielka działek wnosi, iŜ 
nie są to ekotony. 
Ponadto ekotony 

bezpodstawnie mogą 
uniemoŜliwić zabudowę. 

Stasin 
dz.nr:42/2, 
42/3, 42/4, 
43/8, 43/9, 

43/10 o 
łącznym 

obszarze 35a. 

PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

213 10.06.2009 Jacek Stolecki 
Zemborzyce Dolne 

Przeznaczenie działek na 
tereny budowlane 

Stasin 
dz.nr:227 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:47/4 

1PPM, 
tereny 

rolne, PSG 

+ 
(dz. 227 teren 
budowlany w 

pasie ok.100m) 

_ 
dz. nr 47/4 

+ 
(dz. 227 teren 
budowlany w 

pasie ok.100m) 

_ 
dz. nr 47/4 

Rozpraszanie 
zabudowy 

214 15.06.2009 Andrzej Jaroszewski 
Stasin 

Brak zgody na 
przeznaczenie działki jako 

tereny rolne bez prawa 
zabudowy. Wniosek o 

wydanie decyzji na dom 
jednorodzinny. 

Zemborzyce 
Podleśne 
dz.nr:128 

MNU (pn. część 
działki – pas 

szer.ok.40m), 
powiązanie 

przyrodnicze 
(ok.25m pd. 
część dz.) 

+  +  

Zemborzyce 
Podleśne objęte 

są 
obowiązującym 

planem 
miejscowym, nie 
ma moŜliwości 

wydania decyzji. 

215 15.06.2009 Marta i Artur Wysoccy 
Lublin 

Zakwalifikowanie działek 
jako terenów budowlanych 

Motycz Leśny 
dz.nr:205/3, 

201 

PSG, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

216 15.06.2009 Leszek Chochoł 
Motycz 

Powiększenie pasa 
zabudowy do minimum 

170 – 200m (jak po drugiej 
stronie drogi). Brak zgody 

na usługi przy drodze 
dz.nr:601 

Motycz 
dz.nr:619/2 

MN/RM 
(cała 

działka jest 
budowlana) 

+  +   
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217 15.06.2009 

Teresa Chochol 
Motycz 

Stanisław Kowalczyk 
Motycz Leśny 

Powiększenie pasa 
zabudowy do minimum 

170 – 200m (jak po drugiej 
stronie drogi). Brak zgody 

na usługi przy drodze 
dz.nr:601 

Motycz 
dz.nr:620/4 

MN/RM, 
12PM, 
OCKK, 

tereny rolne 

+ 
(teren 

budowlany w 
pasie ok.100m 

od drogi) 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
(teren 

budowlany w 
pasie ok.100m 

od drogi) 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

218 15.06.2009 Malwina Sieńko 
Lublin 

Wykluczenie ekotonów na 
rzecz terenów 
budowlanych 

Stasin 
dz.nr:42/2, 
42/3, 42/4, 
43/8, 43/9, 

43/10 

PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

219 15.06.2009 

Bronisław Łyda 
Lublin 

Marta BoŜena Gądek 
ElŜbieta Bilska 

Stasin 

Przekształcenie 
dz..nnr:44/4 na teren 

budowlany. Brak zgody na 
Przyrodniczy System 

Gminy.  

Stasin 
dz.nr:44/4 PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

220 15.06.2009 Beata, Waldemar Olech 
Konopnica 

Przekwalifikowanie działki 
181 na tereny zabudowy 

jednorodzinnej 

Sporniak 
dz.nr:181 

19PM, PSG, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 

221 15.06.2009 Wojciech Bogucki 
Lublin 

Przekwalifikowanie działek 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

Szerokie 
dz.nr:63/1, 
64/1, 63/2, 

64/2, 63/3, 64/3 

MN/RM +  +   

222 15.06.2009 
Anna i Adam Łuszczak 

Lublin 

Zaprojektowano drogę do 
dz.nr:240/2, podczas, gdy 
istnieje droga do dalszych 

działek, m.in. do 
dz.nr:240/4. Odrolnienie, 

uzbrojenie w media, 
przedłuŜenie brakującej 

drogi  dz.240/5 jest drogą 

Uniszowice 
dz.nr:240/4, 

240/5 

33PM, 
PSG, 

ekoton 
kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Działka nr: 240/5 

jest drogą 
dojazdową do pól 

i nie spełnia 
parametrów drogi 

gminnej (szer. 
min.10m) 
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223 15.06.2009 
Danuta Serewa 

Lublin 
Przeznaczenie pod tereny 
budowlane cało ści działki 

Zemborzyce 
Polleśne 

dz.nr:352/4 

MNU, 
7PPM, 

tereny rolne 

+ 
w pasie ok.150m 

od drogi 

_ 
całość działki 

+ 
w pasie 

ok.150m od 
drogi 

_ 
całość działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

224 15.06.2009 
Magdalena Reszel 

Lublin 

Wprowadzenie usług, a 
nie zabudowy zagrodowej 
bez dopuszczenia usług. 

Wyznaczony obszar 
przebiega dzieląc budynek 
przeznaczony na funkcje 
mieszkalne i usługowe 

Motycz 
dz.nr:1234/10, 

1234/12 

MN/RM, 
14PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+  +  

Pozwolenie 
dotyczyło budowy 

budynku 
gospodarczo – 
składowego z 

częścią 
mieszkalną 

225 18.06.2009 
Emilia Tomala 

Sporniak 

Brak zgody na pas 
zabudowy szer.100m – 
powinno być min.200m. 

Brak zgody na 
powstawanie usług w 

sąsiedztwie. 

Motycz 
dz.nr:622 

MN/RM, 
12PM, 
OCKK, 

tereny rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

226 18.06.2009 
Anna Wilczek 

Zemborzyce Dolne 

Zmiana statusu działki 
rolnej na budowlaną 

w cało ści 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:156/5 

MN/RM, 
3PPM, 

tereny rolne 
+  +   

227 18.06.2009 
Urszula i Piotr Wilczek 

Zemborzyce Dolne 
Uznanie działki za 

budowlaną w cało ści 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:156/7 
MN/RM +  +   

228 18.06.2009 
Marek Gawda 

Lublin 

Zwiększenie pasa 
zabudowy o ok.50m 
W planie dz.144/7 

znajduje się w terenie 
zabudowy MR od str. Pn-
zach w pasie o dł.20m, 

pozostała część bez 
prawa zabudowy 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 

dz.nr:144/7 

4PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

229 18.06.2009 Marianna Golianek 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:80/4 

RM, pas 
zieleni 

izolacyjnej od 
obwodnicy 

+  +   

230 18.06.2009 Renata Birska 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:80/10 

RM, pas 
zieleni 

izolacyjnej od 
+  +   
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231 18.06.2009 Lucyna Gieda 
Lipniak 

Przeznaczenie działki pod 
zabudowę w poziomie 

istniejących siedlisk 

Lipniak 
dz.nr:202/3 

MNU, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 

+ 
(pas szer. ok. 
50m w części 

północnej) 

 
+ 

(pas szer. ok. 
50m w części 

północnej) 

  

232 18.06.2009 Ryszard Wieczorek 
Lipniak 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:222/1 34PM +  +   

233 17.06.2009 Barbara Łukasiewicz 
Konopnica 

Korekta rozwiązania 
skrzyŜowania drogi nr19 

oraz drogi nr747 ze 
zmianą przeznaczenia w 

sąsiedztwie tego 
skrzyŜowania terenów 

zieleni na powiększenie 
terenów komunikacji 

SkrzyŜowanie 
dróg nr19 i 747 
Stasin dz.nr:3/2 

– istn. stacja 
paliw 

KS, U, 
zieleń 

izolacyjna 
+  +  

Zaproponowane 
rozwiązanie węzła 
komunikacyjnego 
posiada lepszą 

geometrię 
przebiegu niŜ 

przyjęty w projekcie 
schemat 

234 18.06.2009 Marlena Lubiato 
Uniszowice 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej pod 

zabudowę jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:24/15 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

235 18.06.2009 Wanda Chodzyńska 
Ostrowiec Świętokrzyski 

Przeznaczenie działek 
pod budownictwo 

jednorodzinne 

Uniszowice 
dz.nr:215/16, 

215/17 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

236 18.06.2009 Sławomir Barański 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
gruntu na budowlany bądź 
na zabudowę zagrodową 

Konopnica 
dz.nr:358/1 

(358/4?) 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, PSG, 

OCKK 
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

237 18.06.2009 
Monika Ośko, Małgorzata 

Ośko 
Lublin 

Zakwalifikowanie jako 
grunty budowlane całości 

działek 154/2 i 156/2 
(nowa numeracja: 1586/1, 
1586/2, 1586/3, 1586/4) 

Motycz 
dz.nr:154/2, 

156/2 

RM/MN, 
tereny 

rolne, 2PM 
+  +   

238 18.06.2009 

Urszula Piwowarska 
StrzyŜewice 

Krzysztof Piwowarski 
Konopnica 

Michał Piwowarski 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:445 

MN/RM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

+ 
ok. 120m we 
wsch. Części 

działki 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
ok. 120m we 
wsch. Części 

działki 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 
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Konopnica Rozpraszanie 

zabudowy. 

239 18.06.2009 Krzysztof Wróblewski 
Motycz 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 

przemysłową lub 
mieszkaniową 

Uniszowice 
dz.nr:129/3 

15PM, ekoton, 
tereny rolne, 

zieleń izolacyjna 
od obwodnicy 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

240 18.06.2009 
Jolanta Makuch – 

Wróblewska 
Motycz 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:1276/3 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

241 18.06.2009 Beata i Andrzej Gontarz 
Lublin 

Przekształcenie działek 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

Szerokie 
dz.nr:138/1 

Lipniak 
dz.nr:87/26 

MN/RM, tereny 
rolne 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
dz.nr:138/1 na 

głębokości 
ok.20m; 

dz. nr: 87/26 
na głębokości 
ok.15m w pn.-
zach. części 

działki 

 

+ 
dz.nr:138/1 na 

głębokości 
ok.20m; 

dz. nr: 87/26 
na głębokości 
ok.15m w pn.-
zach. części 

działki 

  

242 18.06.2009 Krystyna Prystupa 
Radawiec DuŜy 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

Motycz 
dz.nr:7/1 

RM/MN +  +   

243 18.06.2009 Wiesława Dados 
Motycz 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy na długości 
całej działki 355 oraz 

poszerzenie pasa 
zabudowy na działkach 

453/5, 453/6 do 
wysokości budynków na 

działce 452 

Sporniak 
dz.nr:355 

RM, 21PM 
tereny rolne +  +   

244 18.06.2009 

Tomasz Olszak, Emilia 
Olszak, Magdalena 

Kurowska 

Kozubszczyzna 

Przeznaczenie pod 
zabudowę pasa o szer. 
ok.200m od drogi 747 

Kozubszczyzna 
dz.nr:162/6 

MN, 34PM, 
PSG, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
w pasie ~100m 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie 
~100m 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

245 18.06.2009 Tadeusz Buczyński 
Konopnica 

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

Konopnica 
226/3,226/4, 
226/5, 226/6, 

34PM, OCKK +  +   
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226/7 

246 18.06.2009 Marek Palak 
Motycz 

Protest przeciw 
znalezieniu się 

zabudowanej działki 
gruntu nr:358/1 oraz 
niezabudowanych 

dz.nr:226, 227, 402 w 
pasie zieleni 

Motycz 
dz.nr:358/1, 

226, 227, 402 
Las, PSG 

+ 
Istniejące 

siedlisko (dz. 
nr: 358/1) 

_ 
dz. nr: 226, 
227 i 402 to 
istniejący las 
(ewidencja) 

+ 
Istniejące 

siedlisko (dz. 
nr: 358/1) 

_ 
dz. nr: 226, 
227 i 402 to 
istniejący las 
(ewidencja) 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

247 18.06.2009 
Dorota i Rafał Dobrowolscy 

Lublin 

Sprzeciw wobec 
moŜliwości przeznaczenia 

nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozrzeszenia. 

Uniszowice 
dz.nr:346/2, 
346/1, 219/3, 
230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 
227/4, 226/1, 

225, 226 

RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 
wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

248 18.06.2009 
Marzena Świnarska 

Lublin 

Sprzeciw wobec 
moŜliwości lokalizacji 

usług. PowaŜne zarzuty 
wobec prowadzenia 

działalności przez firmę 
Hollex, dotyczące 

uciąŜliwości wynikających 
z jej działalności oraz 

planów jej rozrzeszenia. 

Uniszowice  
dz.nr:346/2, 
346/1, 219/3, 
230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 
227/4, 226/1, 

225, 226 

RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 
wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

249 18.06.2009 Barbara Masewicz 
Warszawa 

Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny 

zabudowy jednorodzinnej 
lub zagrodowej 

Konopnica 
dz.nr:356/1, 

357 

34PM, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG, 

OCKK 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

250 15.06.2009 
Sławomir Barański 

Lublin 
Zmiana przeznaczenia 

działki na teren budowlany 

Kol. 
Radawczyk 
dz.nr:312 

Las  _  _ 
Naruszenie 

zasad ochrony 
środowiska.  
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251 18.06.2009 

Właściciele działek: 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 

180/1, 180/2, 181 

Reprezentowani przez: 

Annę Keller 

Motycz 

Przekwalifikowanie 
terenów rolnych na 
działki budowlane 

Motycz Leśny 
oraz Sporniak  

dz.nr:174, 175, 
176, 177, 178, 

179, 180/1, 
180/2, 181 

19PM, 
tereny rolne + _ 

dz.nr:181 

+ _ 
dz.nr:181 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

252 18.06.2009 

Regina Iwaniak 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Tadeusz Chudkowski 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Wanda Białecka 
Zemborzyce Dolne  
Witold Krzeczowski 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Anita Wójcik 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Mark Krzewiński 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Waldemar Krzewiński 

Zemborzyce Dolne 

Wprowadzenie pasa 
przeznaczonego na 
budownictwo i usługi 
oraz uzupełnienie o 

hotel „Korona” 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:58/2, 
57, 55/2, 

53/2, 52/12, 
52/13 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:54/2, 
51/2 

RM, MN, 
37PM, OCKK, 

zieleń 
izolacyjna od 
obwodnicy 

+  +   

253 18.06.2009 Witold Krzeczowski 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Poszerzenie od 150 do 
200m projektowanego 
pasa zabudowy i usług 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:111/2, 

112/2 

MNU, U +  +   

254 18.06.2009 Witold Krzeczowski 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Wprowadzenie na 
dz.nr:53/2 pasa pod 
budownictwo i usługi. 

Uzupełnienie istnienia 
hotelu „Korona”, 

wprowadzenie dróg 
serwisowych 

dwukierunkowych oraz 
uzbrojenia dla stworzenia 

zaplecza dla usług.  

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:111/2, 
112/2, 53/2 

RM, MN, 
37PM, OCKK, 

zieleń 
izolacyjna od 
obwodnicy 

+  +   

255 18.06.2009 BoŜena i Jacek Kocoń 
Lublin 

Wniosek o uznanie 
dz.nr:1276/2 za 

budowlaną 

Konopnica 
dz.nr 1276/2, 

456/2 

34PM, 
ekoton, 
OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 
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256 18.06.2009 
Magdalena Liber – 

Michalska 
Lublin 

Przekształcenie działki 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:68 

1PPM, 
tereny rolne +  +   

257 18.06.2009 
Iwona Tomiło 

Motycz 

Sprzeciw wobec 
wprowadzenia pasa 

zieleni. Usytuowany tu jest 
nowy budynek mieszkalny. 

Motycz 
dz.nr:360/3 

Ekoton 
kluczowy dla 

funkcjonowania 
PSG 

 _  _ 

Studium adaptuje 
istniejącą, legalną 

zabudowę jako 
obiekty punktowe, 

bez 
sankcjonowania 

terenów 
budowlanych 

(zapis w tekście) 

258 18.06.2009 Robert Paprota 
Lublin 

Uprawy obecnie 
systematycznie 
niszczone przez 
zwierzynę leśną. 

Właściciel planuje 
załoŜenie stadniny koni. 

Sporniak 
dz.nr:535/82a 

PSG, 
dolesienie, 

pasmo 
wzmocnienia 

przyrodniczego, 
ekoton 

kluczowy dla 
funkcjonowania 

PSG 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

259 18.06.2009 Dorota i Piotr Oleszczuk 
Łęczna 

Przekwalifikowanie 
działki pod zabudowę 

jednorodzinną lub 
zagrodową 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:794 
PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

260 18.06.2009 Andrzej Dybała 
Lublin 

Przekwalifikowanie 
działki pod zabudowę 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 
dz.nr:245/21 

MNU, tereny 
rolne  _?  _? 

Brak lokalizacji na 
mapie dz.245/21 

(jest 245) 

261 18.06.2009 Aleksander Kowalczyk 
Lipniak 

Przeznaczenie działek 
na budownictwo 
jednorodzinne 

Lipniak 
dz.nr:48/9 i 

49/8 
34PM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

262 18.06.2009 Lucjan Kłoda 
Lublin 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 

Lipniak 
dz.nr:87/13 34PM + 

_ 
południowo-

wschodni 
fragment działki 

+ 
_ 

południowo-
wschodni 

fragment działki 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
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263 18.06.2009 
Katarzyna i Radosław 

Pietras 
Lublin 

Objęcie cało ści strefą 
zabudowy 

jednorodzinnej 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:420/13 

RM, tereny 
rolne +  +   

264 18.06.2009 Alicja Rudnicka 
Lublin 

Uznanie działek za 
budowlane 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 

dz.nr:245/18, 
245/15, 245/12 

MNU, tereny 
rolne  _?  _? Brak lokalizacji na 

mapie 

265 18.06.2009 
Barbara Magdalena Kozieł 

Katarzyna Kozieł 
Konopnica 

Wymieniona 
nieruchomość w 

środkowej części miała 
pas łąki o pow. 0,20 ha. 

Nie wyraŜamy zgody 
aby dalszą część naszej 
działki przeznaczyć pod 

łąkę, zalesienia. 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:1518/4 
PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. Teren 
proponowanych 
zalesień będzie 

moŜna pozostawić w 
dotychczasowym 

uŜytkowaniu rolnym 

266 18.06.2009 

Barbara Magdalena Kozieł 
Katarzyna Kozieł 

Konopnica 
Jolanta Makuch – 

Wróblewska 
Motycz 

Przekształcenie 
terenów przylegających 

do dróg o nr:1276/1 i 
1273/1 pod zabudowę 

mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:1276/1, 

1273/1 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

+  +   

267 18.06.2009 
Barbara Magdalena Kozieł 

Katarzyna Kozieł 
Konopnica 

Przekształcenie 
terenów pod zabudowę 

mieszkaniową 

Konopnica 
dz.nr:446, 

456/3 

MN/RM, 
34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, uŜytek 
ekologiczny 

+ 
w pasie szer. 
ok. 140m we 
wsch. części 

_ 
w pozostałej 

części 

+ 
w pasie szer. 
ok. 140m we 
wsch. części 

_ 
w pozostałej 

części 

Rozpraszanie 
zabudowy. Nie 

moŜna 
wprowadzać 
zabudowy na 

tereny uŜytków 
ekologicznych. 

268 18.06.2009 
Jarosław i Edyta 

Buczkowscy 
Kraśnik 

Proponowana strefa 
zabudowy nie pozwoli 
na odrolnienie działki 
291/31. Poszerzenie 
strefy zabudowy tak, 

aby objęła działki: 
291/18, 291/27, 291/28, 
291/29, 291/30, 291/31, 
291/32, 291/33, 291/34, 
291/35, 291/36, 291/37, 

291/38 i 291/41. 

Uniszowice 
dz.nr:291/35 

291/.31 
(droga) 

RM/MN, 
tereny rolne  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

Uwaga dotyczy 
cudzych 

własności. 



 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

269 18.06.2009 Robert i Maria Kieszko 
Lublin 

Poszerzenie strefy 
zabudowy w Uniszowicach 

od strony Kolonii 
Dąbrowica ze 100m do 

140m. Poszerzenie 
dotyczy dz.nr: 291/18, 

291/22, 291/23, 291/27, 
291/28, 291/29, 291/30, 
291/31, 291/32, 291/33, 
291/34, 291/35, 291/36, 
291/37, 291/38, 291/40, 

291/41. 

Uniszowice 
dz.nr:291/27, 

291/31 

RM, MN, 
tereny rolne 

Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Uwaga dotyczy 

cudzych 
własności. 

270 18.06.2009 Robert i Maria Kieszko 
Lublin 

Poszerzenie strefy 
zabudowy o obszar 

działek:: 291/18, 
291/27, 291/28, 291/29, 
291/30, 291/31, 291/32, 
291/33, 291/34, 291/35, 
291/36, 291/37, 291/38, 

291/41. 
Projektowana strefa 

zabudowy nie pozwoli 
na odrolnienie 
dz.nr:291/31  

Uniszowice 
dz.nr:291/27, 

291/31 
RM, MN 

Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Uwaga dotyczy 

cudzych 
własności. 

271 8.06.2009 
Jarosław i Edyta 

Buczkowscy 
Kraśnik 

Poszerzenie strefy 
zabudowy ze 100m do 

140m na dz. nr: 291/18, 
291/22, 291/23, 291/27, 
291/28, 291/29, 291/30, 
291/31, 291/32, 291/33, 
291/34, 291/35, 291/36, 
291/37, 291/38, 291/40, 

291/41 

Uniszowice 
dz.nr:291/35, 

291/31 

RM, MN, 
tereny rolne  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

Uwaga dotyczy 
cudzych 

własności. 

272 18.06.2009 

Tomasz Zaborowski 
Lublin 

Stefan i Wiesława Zaborowscy
Chełm 

Poszerzenie strefy 
zabudowy o działki: 

291/18, 291/27, 291/28, 
291/29, 291/30. 291/31, 
291/32, 291/33, 291/34, 
291/35, 291/36, 291/37, 

291/38, 291/41 i dz.291/31 

Uniszowice 
dz.nr:291/41, 

291/31 
(droga) 

RM, MN 
Działka jest w 

całości 
budowlana! 

_ 
Działka jest w 

całości 
budowlana! 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Uwaga dotyczy 

cudzych 
własności. 
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273 18.06.2009 
Bolesław Korbel i Marta 

Adamczyk Korbel 
Lublin 

Poszerzenie strefy 
zabudowy do ok.140m, 

czyli obszaru 
obejmującego działki: 

291/18, 291/22, 291/23, 
291/27, 291/28, 291/29, 
291/30, 291/31, 291/32, 
291/33, 291/34, 291/35, 
291/36, 291/37, 291/38, 

291/40, 291/40. i 
dz.291/31 

Uniszowice 
dz.nr:291/34, 

291/31 
(droga) 

RM, MN, 
tereny rolne 

Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Na działce 
wydzielono 

teren 
budowlany 

_ 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Uwaga dotyczy 

cudzych 
własności. 

274 18.06.2009 Ewa Wnuczek 
Lublin 

Na działce znajduje się 
strefa oddziaływania 
istniejącej linii WN. 

Wniosek o 
rekompensatę 

utraconych terenów 
budowlanych w zamian, 

za rezerwę 
przeznaczoną pod 

istniejącą linię WN lub 
przeznaczenie innych 

terenów pod 
budowlane. 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:51 

MN/RM, 
RM, tereny 

rolne, 
1PPM 

+  +   

275 18.06.2009 Maria Zawiślak 
Motycz 

Nie wprowadzanie 
nowej zabudowy na, 
oraz w sąsiedztwie 

działek 136/2, 269/2, 
335/2, 317/1, 467/1 

Gospodarstwo 
sadownicze – opryski, 

praca maszyn itp. 

Motycz 
dz.nr:136/2, 

269/2, 335/2, 
317/1, 467/1 

RM, MN, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 

Uwaga dotyczy 
wycofania 
moŜliwości 
zabudowy z 

cudzej własności 
po wyłoŜeniu do 

wglądu 
publicznego. 
Studium nie 

nakazuje 
zabudowy, a 

jedynie daje taką 
moŜliwość. 

Przyjęcie uwagi 
byłoby 

nieracjonalne 
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276 18.06.2009 Jacek Putowski 
Motycz 

Nie wprowadzanie  
nowej zabudowy na, 
oraz w sąsiedztwie 

działki nr 506/1 

Gospodarstwo 
sadownicze – opryski, 

praca maszyn itp. 

Motycz 
dz.nr:506/1 

RM, MN, 
tereny rolne … … … … Uwaga została 

wycofana 

277 18.06.2009 Danuta Serwin 
Lublin 

Uwzględnienie calo ści 
obu  nieruchomości jako 

tereny budowlane 
(dz.206/1 uwzględniono 

w całości, dz.207/1 
jedynie w połowie) 

Konopnica 
dz.nr:206/1, 

207/1 

MN/RM, 
34PM, OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

278 19.06.2009 

Rady Sołectw: 
1. Zemborzyce Dolne 
2. Zemborzyce Podleśne 
3. Zemborzyce 
Wojciechowskie 
4. Zemborzyce 
Tereszyńskie 
oraz Radni Gminy i Powiatu 

Wykluczenie z 
zabudowy dz.nr:196/1 i 

197/1 w 
Zemborzycach 

Dolnych. Kategoryczny 
sprzeciw przeciwko 
przekształceniu na 
działki budowlane 
gruntów klasy IIIa  

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:196/1, 
197/1 

MNU, MN, 
RM +  +  

Zgodnie z zasadą 
zachowania i 

ochrony 
rolniczego 

charakteru gminy 

279 18.06.2009 

Bolesław Korbel i Maria 
Adamczyk Korbel 

Lublin 
 

Poszerzenie strefy 
zabudowy w 

Uniszowicach o działki 
291/18, 291/27, 291/28, 
291/29, 291/30, 291/31, 
291/32, 291/33, 291/34, 
291/35, 291/36, 291/37, 

291/38, 291/41 

Uniszowice 
dz.nr291/34 

291/31 
(droga) 

RM, MN, 
tereny rolne  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

Uwaga dotyczy 
cudzych 

własności. 

280 26.05.2009 
Maria Ewa Ziółkowska 

Dariusz Ziółkowski 
Lublin 

Uwzględnienie 
istniejącego stanu 

zagospodarowania tj. 
ogrodzenia w pasie 

drogowym 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:382/2, 
382/3, 382/4, 

382/5 

MN, RM, 
24PM  _  _ 

Studium nie moŜe 
adaptować 
rozwiązań 

polegających na 
sytuowaniu 

ogrodzeń w pasie 
drogowym 



 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

281 19.06.2009 
Jolanta Łepecka 

StrzyŜewice 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną, 

pod  zabudowę 
jednorodzinną 

Stasin 
dz.nr:72/5 

1PPM +  +   

282 19.06.2009 
Antoni Lipniewski 

Marynin 

Uznanie działek za 
budowlane, zgodnie z 

uprzednim planem. 
Sprzeciw wobec 

przeznaczeniu działek 
na usługi. 

Marynin 
dz.nr:203, 

201/1, 201/2, 
201/3, 201/4, 

201/5 

U +  +  
Zgodnie 

z poprzednim 
planem 

283 19.06.2009 

Kancelaria Adwokacka 

adw. Dariusz Palak 

ul. Krakowskie 
Przedmieście 74/8 

20.076 Lublin 

1. Wyeliminowanie 
zabudowy wielorodzinnej 

2. Pozostawienie 
istniejącego układu dróg 

przebiegającego po 
działkach 966/1, 989/29, 

968/15A w 
dotychczasowym 
kształcie, klasie i 

parametrach, a przede 
wszystkim nie łączenie 
ich z proj. drogą na dz. 
968/22, 970/4, 972/3 

Konopnica 
dz.nr: 986/11, 
972/3, 968/22, 
970/4, 972/3, 
972/4,970/1, 
970/5, 968/6, 

967/28, 
967/31, 

967/34, 966/1, 
989/29, 

968/15A, 
972/3 

MNU/MW  _  _ 

Zachowano układ 
drogowy zgodnie 

z poprzednim 
planem. 

Droga szer.5m 
nie jest drogą 

lokalną 
(min.12m), ani 

dojazdową 
(min.10m). 

Szer.5m moŜe 
mieć jedynie ciąg 
pieszo – jezdny 

284 19.06.2009 ElŜbieta Sokół 
Motycz Leśny 

Przekształcenie działek 
na budowlane zgonie z 

załączonym rys. 
Dokładne wyznaczenie 
drogi wewnętrznej oraz 
zmianę jej statusu na 

drogę gminną 

Motycz Leśny 
dz.nr:160, 
161, 385 

RM, MN, U, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, Zespół 

Przyrodniczo - 
Krajobrazowy 

 _  _ 

Naruszenie 
zasad ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. W 
studium nie 

wyznacza się 
dróg 

wewnętrznych 

285 19.06.2009 Ewa Basak 
Lublin 

Przekształcenie cało ści
dz.nr:736/1 na działkę 

budowlaną, 
przedłuŜenie linii 

zabudowy dz.nr:1351/1 
do 150m 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:736/1, 
1351/1 

RM/MN, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG, 

PSG 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 
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286 19.06.2009 Ewa Bogaj 
Lublin 

1. określenie w części 
graficznej i tekstowej, Ŝe 
dz. 508/1i 508/2 zostaje 

przeznaczony pod 
zabudowę jednorodzinną 

2. Określenie w części 
graficznej i tekstowej, Ŝe 

istn. droga publiczna 
umoŜliwiająca dojazd do 
ww. działek nadal będzie 

istniała jako droga 
wewnętrzna. 

Lipniak 
dz.nr:508/1, 

508/2 

brak na 
mapie  _  _ 

Drogi 
wewnętrzne 

nie są drogami 
publicznymi.  
Zawartość 

części 
tekstowej jest 
określona w 
przepisach 
prawa. W 
zapisach 

studium nie 
operuje się 
numeracją 
geodezyjną 

działek. 

287 19.06.2009 

Ryszard Oleksiewicz 
Lublin 

Jarosław Mącik 
Lipniak 

Zmiana przeznaczenia 
działek z ekotonu, na 
działki budowlane pod 

zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:105, 

106 

MNU, 34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
dz.nr: 106 
(zachodnia 

część) 

_ 
dz.nr: 105 

+ 
dz.nr: 106 
(zachodnia 

część) 

_ 
dz.nr: 105 

Naruszenie 
zasad ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

288 19.06.2009 
Jarosław Mącik 

Lipniak 

Uwzględnienie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Konopnica 
dz.nr:198/6 

MN/RM, 
34PM, OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

289 19.06.2009 
Roman Zawadzki 
Alina Zawadzka 

Uniszowice 

Sprzeciw wobec 
moŜliwości 

przeznaczenia 
nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia 

działalności przez firmę 
Hollex, dotyczące 

uciąŜliwości 
wynikających z jej 

działalności oraz planów 
jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:37 RM, MN, U 

+ 
 

 
+ 
 

 

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 

wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 
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290 19.06.2009 Janina Niedziałek 
Uniszowice 

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia działek pod 

usługi. Sprzeciw wobec 
moŜliwości przeznaczenia 

nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:346/2, 

346/1, 219/3, 
230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 
227/4, 226/1, 

225, 226 

RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 

wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

291 19.06.2009 Monika Szulc 
Uniszowice 

Sprzeciw wobec lokalizacji 
usług na dz.nr: 227/1, 

227/3, 227/4, 226/2, 229/5 
Sprzeciw wobec 

moŜliwości przeznaczenia 
nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:267/1 RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 

wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

292 19.06.2009 Regina Anna Kolasa 
Lublin 

Sprzeciw wobec lokalizacji 
usług na dz.nr: 346/2, 

346/1, 219/3, 230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 227/4, 226/1, 
225, 226. Sprzeciw wobec 
moŜliwości przeznaczenia 

nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:226/2 RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 

wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 
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293 19.06.2009 
Jadwiga Anna Kolasa 

Marek Kolasa 
Lublin 

Sprzeciw wobec lokalizacji 
usług na dz.nr: 346/2, 

346/1, 219/3, 230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 227/4, 226/1, 
225, 226. Sprzeciw wobec 
moŜliwości przeznaczenia 

nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:226/1, 

226/3 
RM, MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 

wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

294 19.06.2009 Teresa Bonicer 
Uniszowice 

Sprzeciw wobec 
moŜliwości przeznaczenia 

nowoprojektowanych 
terenów pod usługi.  

PowaŜne zarzuty wobec 
prowadzenia działalności 

przez firmę Hollex, 
dotyczące uciąŜliwości 

wynikających z jej 
działalności oraz planów 

jej rozszerzenia. 

Uniszowice 
dz.nr:346/2, 

346/1, 219/3, 
230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 
227/4, 226/1, 

225, 226 

RM< MN, U +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 
wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

295 19.06.2009 Stanisław Basak 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
przemysłowo – 

budowlaną (usługową). 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:460/3 

RM, MN, 
26PM, OCKK 

+ 
w pasie szer. 

~150m od 
drogi 

_ 
dla lokalizacji 

przemysłu 

+ 
w pasie szer. 

~150m od 
drogi 

_ 
dla lokalizacji 

przemysłu 

 

296 19.06.2009 Czesława Mącik 
Lublin 

Przekształcenie działek 
pod działalność usługową i 
zabudowę jednorodzinną 

Radawiec 
DuŜy dz.nr: 

430/5, 430/3 
RM +  +   

297 19.06.2009 Jerzy Chmielewski 
Radawiec DuŜy 

Rozszerzenie 
projektowanego pasa 
zabudowy ze 150m do 

200m na działce 385/13 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:385/13 

RM, 24PM, 
PSG, ekoton 
kluczowy dla 

PSG, dolesienie
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 
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298 19.06.2009 Tomasz Michałowski 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia z 
terenów obsługi 

komunikacji na tereny 
przeznaczone pod 

zabudowę 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr: 378 

RM, tereny 
rolne, OCKK, 

zieleń izolacyjna 
od obwodnicy 

+ 
dla lokalizacji 

usług 

 + 
dla lokalizacji 

usług 

 
Dokonano 

odrolnienia części 
działki w związku z 

prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą  

299 19.06.2009 Maria Bojarska 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę cało ści  działek. 

Nieznacznie obniŜony 
teren moŜna wyrównać. 

Protest wobec 
przeznaczenia dz.779 pod 
PSG i istniejące osuwisko. 

Osuwisko moŜna 
wyrównać. 

Brak zgody na 
zawłaszczenie przez 
Urząd dz.nr:827 pod 
drogę. Brak zgody na 

przebieg drogi krajowej 
nr19 przez tereny gminy 

Konopnica 

Konopnica 
dz.nr:825, 

828 

RM, MNU, 
34PM  _  _ 

Naruszenie 
zasad ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

300 19.06.2009 Sylwia i Andrzej Sławaccy 
Konopnica 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy ze 100m do 
130m, ze względu na 
sieć energetyczną SN 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:1443/6 

RM/MN, 
27PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, PSG 

+ 
(wschodnia 

część działki w 
pasie szer. 

~250m, zach. 
cz. dz. w pasie 
szer. ~100m) 

_ 
dla pozostałej 
części działki 

+ 
(wschodnia 

część działki w 
pasie szer. 

~250m, zach. 
cz. dz. w pasie 
szer. ~100m) 

_ 
dla pozostałej 
części działki 

Strefa od linii SN 
wynosi 15m (po 
7,5m od osi linii) 

301 19.06.2009 Michał Szwabe 
Warszawa 

Uwzględnienie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:78/17 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

302 19.06.2009 Ryszard Górniak 
Motycz Leśny 

Przeznaczenie działki 
w cało ści na teren 

budowlany 

Motycz Leśny 
dz.nr:25 

RM/MN 
3PM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

303 19.06.2009 ElŜbieta Wojtan 
Lipniak 

Rozszerzenie pasa 
zabudowy z 50m do 
100m na dz.70/8, z 
uwagi na istniejące 

siedlisko 

Lipniak 
dz.nr:70/8 

MNU, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny 

+ 
istniejące 
siedlisko 

_ 
rozszerzenie 

pasa 
zabudowy 

+ 
istniejące 
siedlisko 

_ 
rozszerzenie 

pasa 
zabudowy 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 
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304 19.06.2009 Maria śydek 
BełŜyce 

Przekwalifikowanie działek 
rolnych na tereny usług 

Radawiec DuŜy 
dz.nr:1758/6, 

746/4 

Rozbudowa 
drogi woj. 747, 

zieleń 
izolacyjna, 

dolina 

+  +  Załączono kopię 
fotomapy 

305 19.06.2009 

Maria śydek 
BełŜyce 

Leszek śydek 
Radawiec DuŜy 

Przekwalifikowanie 
działek rolnych na 

tereny usług 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:243 

Tereny 
rolne +  +  Załączono kopię 

fotomapy 

306 19.06.2009 Maria śydek 
BełŜyce 

Przekwalifikowanie 
działek rolnych na 
tereny budowlane 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:407, 
405/1 

RM (pas 
ok.150m), 

tereny rolne 
+  +  Załączono mapkę 

307 19.06.2009 Maria śydek 
BełŜyce 

Przekwalifikowanie 
działek rolnych na 
tereny budowlane 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:510/1, 
620/5 

RM/MN, 
tereny rolne +  +  Załączono mapkę 

308 19.06.2009 Anna Tudruj 
Lipniak 

Przekształcenie działki 
na budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:24/28 

MN/RM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
północna 

część działki 
(ok.45m) 

 
+ 

północna 
część działki 

(ok.45m) 

  

309 19.06.2009 Zbigniew Wojciechowski 
Lublin 

PrzedłuŜenie drogi 
gminnej (dz.1159) do  

dz. nr: 1129, 1131 

Motycz dz.nr: 
1470/1 RM +  +  Załączono mapkę 

31
0 

+
 s

up
le

m
en

t 
z 

9.
09

.2
00

9 

19.06.2009 
Jolanta Marecka 
Łukasz Marecki 

Lublin 

Zaprezentowane 
studium jest nie do 

przyjęcia i powinno być 
przebudowane w 
kierunku równego 

uwzględnienia 
wszystkich 

przewidzianych ustawą 
determinantów. 

Konopnica 
dz.nr:494, 

500, 504/2, 
499, 452 

34PM, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny, 
ekoton 

kluczowy dla 
funkcjonowania 

PSG, OCKK 

 _  _ 

Uwaga 
projektanta: 
Kilkustronicowe 

wywody 
sprowadzają się 

do wniosku o 
zmianę 

przeznaczenia 
działek na 

tereny 
budowlane  

311 19.06.2009 Zofia i i Lucjan Krzyszczak 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działek z gruntu 

rolnego na budowlany 
do 200m od drogi 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:122/1, 
122/3 

MN/RM, 
3PPM, 

tereny rolne 

+ 
w pasie szer. 

ok. 150m 

_ 
dla pozostałej 
części działki 

+ 
w pasie szer. 

ok. 150m 

_ 
dla pozostałej 
części działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 



 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

312 19.06.2009 Irena i Stanisław Brodziak 
Konopnica 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
tereny budowlane 

Konopnica 
dz.nr:52/2, 

196/3, 199/3, 
54, 55/1, 51 

MNU, MN, 
RM, 16PM, 

18PM, OCKK 

+ 
zach. cz. dz. 

w pasie ~150m 
do drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
zach. cz. dz. 

w pasie 
~150m do 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

313 19.06.2009 

Teresa Misztal 
Motycz 

Kazimierz Misztal 
Lublin 

Przeznaczenie cało ści 
działek, a nie tylko 

200m od „traktu 
kazimierskiego” pod 

zabudowę 
jednorodzinną oraz 
cało ści dz.257/2 

Motycz 
dz.nr:1235, 

1236/1 
Skubicha (?) 
dz.nr:257/2 

MN/RM, 
14PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG, las 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 

314 19.06.2009 Marzena Skomyska 
Uniszowice 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy działki 173/3 

o 20-30m 

Uniszowice 
dz.nr:173/3 

RM, 33PM, 
tereny rolne +  +   

315 19.06.2009 Krystyna Staszczak 
Stasin 

Przeznaczenie cało ści 
działki, jako budowlana 

Stasin 
dz.nr:50 

MN/RM, 
istniejące 
siedlisko, 

1PPM, tereny 
rolne 

+ 
północna 

część działki 
(ok.45m) 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
północna 

część działki 
(ok.45m) 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

316 19.06.2009 
Krystyna Staszczak 

Stasin 

Protest wobec 
przeznaczenia działki pod 
zalesienie/ zakrzaczenie. 
Wniosek o pozostawienie 

działki w uŜytkowaniu 
rolniczym. 

Stasin 
dz.nr:38  +  +  

Działki 
proponowane pod 
zalesienie mogą 

pozostać w 
uŜytkowaniu 

rolnym (zapis w 
tekście studium) 

317 19.06.2009 
Maria Dziedzic 

Tereszyn 

Rozszerzenie pasa 
zabudowy na cało ść 

własności 

Tereszyn 
dz.nr:47/6 MN/RM +  +   

318 19.06.2009 
Krzysztof Golianek 

Zemborzyce Tereszyńskie 

Zakwalifikowanie 
dz.nr:80/9 pod 

zabudowę 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:80/9 

37PM, tereny 
rolne, OCKK 

+ 
w pasie szer. 

~90m we 
wsch. cz. dz. 

_ 
pozostała 

część 
nieruchomości 

+ 
w pasie szer. 

~90m we 
wsch. cz. dz. 

_ 
pozostała 

część 
nieruchomości 

Rozpraszanie 
zabudowy 

319 19.06.2009 
Magdalena Golianek 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Zakwalifikowanie działki 

pod zabudowę 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:80/6 

37PM, tereny 
rolne, OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 
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320 19.06.2009 
Anna Golianek 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Zakwalifikowanie działki 

pod zabudowę 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:80/5 

37PM, tereny 
rolne, OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

321 19.06.2009 Danuta Golianek 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Zakwalifikowanie działki 
pod zabudowę 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:80/8 

37PM, tereny 
rolne, OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

322 19.06.2009 
ElŜbieta Orzechowska 

Włodzimierz Orzechowski 
Lublin 

Przekształcenie działek 
rolnych nr:640/2, 642 

w cało ści na 
budowlane 

Motycz dz.nr: 
640/2, 642 

RM/MN, 12PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
w pasie szer. ~ 
150m w pd. cz. 

dz. 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
~ 150m w pd. 

cz. dz. 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

323 19.06.2009 Zbigniew Kosior 
Uniszowice 

UmoŜliwienie budowy 
osiedla domków 
jednorodzinnych. 

Przeznaczenie całości  
działki pod zabudowę 

jednorodzinną 
Poszerzenie do 

min.260m, wobec 
projektowanych ok.120m, 
bo pas zabudowy jest za 

krótki 

Uniszowice 
dz.nr:262/1 

MN/RM, 
33PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

+ 
w pasie szer. ok. 

170m (do linii 
SN) 

_ 
pozostała część 

działki 

+ 
w pasie szer. 

ok. 170m 
(do linii SN) 

_ 
pozostała część 

działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

324 19.06.2009 Andrzej Bęczyński 
Lublin 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:413/2 

7PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

325 19.06.2009 Zygmunt Wnuczek 
Konopnica 

Zmienić przeznaczenie 
działek na budowlane 
lub zagrodowe: 353/1, 
1405, 1404, 352, 351/2 

Konopnica 
dz.nr:353/1, 
1405, 1404, 
352, 351/2 

34PM, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

326 19.06.2009 Sławomir Ćwiąkała 
Lublin 

Oznaczyć działki, jako 
tereny zabudowy 

zagrodowej z 
usługami. 

Nanieść drogę 
dz.nr:327 

Konopnica 
dz.nr:324, 
325, 326 

Las, sucha 
dolina, 34PM, 
OCKK, pasmo 
wzmocnienia 
przyrodniczeg

o 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

327 19.06.2009 Tomasz Skorek 
Lublin 

Przywrócenie działkom 
316/4 i 316/5 charakteru 
działek oznaczonych jako 

MN/RM, zgodnie z 
obowiązującym planem 

Stasin 
dz.nr:316/2 
(po podziale 

dz.316/4, 
316/5) 

MN/RM, 
1PPM,tereny 

rolne 
+  +  

Zgodnie z 
obowiązującym 

planem 
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328 19.06.2009 Agnieszka i Maciej Sikora 
Motycz 

Zmiana terenów 
rolnych na budowlane 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:34/2 
PSG, 1PPM  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 

329 19.06.2009 
Agnieszka Janczak 

Lublin 
Zmiana terenów rolnych 

na budowlane 

Konopnica 
dz.nr:246/3, 
1288/2, 248, 

1290 

MNU, 16PM, 
34PM, tereny 
rolne, OCKK 

+ 
dz. 246/3 

w pasie szer. 
~ 150m 

_ 
pozostałe 

+ 
dz. 246/3 

w pasie szer. 
~ 150m 

_ 
pozostałe 

Rozpraszanie 
zabudowy 

330 19.06.2009 
GraŜyna i Jan Błaszczuk 

Lublin 

Przesunięcie linii 
zabudowy ze 150m do 
200m w rejonie działki 

149/10 

Szerokie 
dz.nr:149/10 

Tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

331 19.06.2009 
Jolanta Krzeczowska 

Zemborzyce Tereszyńskie 

Wniosek o pozostawienie 
pasa zabudowy na ww. 
działce oraz działkach 

sąsiadujących przyległych 
do drogi zgodnie z 

poprzednim planem 

Konopnica 
dz.nr:778 RM, PSG +  +  

Zgodnie z 
poprzednim 

planem 

332 19.06.2009 
Jolanta Krzeczowska 

Zemborzyce Tereszyńskie 
Naniesienie pasa 

zabudowy 
Konopnica 
dz.nr: 454 

PSG, 
OCKK  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem zabudowy 

oraz zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy. 

333 19.06.2009 
Janusz Duda 

Motycz 

Zmiana przeznaczenia 
cało ści działek na 
tereny budowlane 

Motycz 
dz.nr: 839/2, 
839/3, 906, 

907 

RM/MN, 
RM, 22PM, 

14PM 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 

334 19.06.2009 
Danuta Nawra 

Uniszowice 

Zmiana przeznaczenia 
działek pod 

budownictwo 
jednorodzinne 

Uniszowice 
dz.nr:215/10, 

215/14, 215/8, 
215/12, 215/6 

MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
dz.nr: 215/8, 

215/12 

_ 
dz.nr: 215/10, 

215/14 

+ 
dz.nr: 215/8, 

215/12 

_ 
dz.nr: 215/10, 

215/14 
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335 19.06.2009 Anna Cecherz-Harańczyk 
Lublin 

1. Brak zgody na 
ekotony, cyt: „obszary te 
nie występują na moich 

gruntach, ani na 
gruntach okolicznych”. 

2. Ustanowienie dz. 
nr:240/5 drogą gminną 

3. Przeznaczenie 
istniejących działek 

rolnych pod zabudowę 
jednorodzinną bez 

ograniczeń 

Uniszowice 
dz.nr:258, 

237/2 

PSG, dolina 
Motyczanki, 

ekoton 
kluczowy 
dla PSG 

 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
Uwaga sprowadza 

się do 
przeznaczenia 

działek rolnych – 
pod zabudowę. 
Dz.nr:240/5 nie 

spełnia 
parametrów drogi 

gminnej. 
 

336 19.06.2009 Maria Pietraś – Tęcza 
Radom 

Ujęcie w paśmie terenu 
przeznaczonego pod 
zabudowę wszystkich 

działek w Uniszowicach 

Uniszowice 
dz.nr:215/22, 

215/20, 
215/24, 
215/11, 
215/15, 

215/9, 215/13 

MN/RM, 
33PM, 

tereny rolne 

+ 
215/20, 
215/24, 
215/22 

_ 
pozostałe 

+ 
215/20, 
215/24, 
215/22 

_ 
pozostałe 

 

337 19.06.2009 Witold Madejczyk 
Zemborzyce Tereszyńkie 

Przekształcenie na 
budowlane działek: 

375/1, 375/2 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr: 375/1, 

375/2 

1PPm, 
tereny rolne 

+ 
w pasie szer. 

ok. 20m 

_ 
pozostałe 

części działek 

+ 
w pasie szer. 

ok. 20m 

_ 
pozostałe 

części działek 

Rozpraszanie 
zabudowy 

338 19.06.2009 Stanisław Kubecki 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Przesunięcie w głąb 
działki 178/3 pasa 
zabudowy o 100m 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:178/3 

MN/RM, 
5PPM, OCKK  _  _ 

Rozpraszanie 
zabudowy (pas 
zabudowy juŜ 

został przesunięty 
– poszerzono 

tereny 
budowlane) 

339 19.06.2009 Stanisław Kubecki 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Poszerzenie pasa 
zabudowy na dz. 

nr:254/2, która uchwałą 
Rady Gminy z 

9.08.2002 została 
przekształcona na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:254/2 

MN, 1PPM, 
tereny rolne +  +  

Teren 
przekształcony w 

planie 
miejscowym jest 
oznaczony jako 

budowlany 
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340 19.06.2009 Zofia Łbik 
Lublin 

Zmiana uŜytkowania 
cało ści działek z 

rolnego pod zabudowę. 

Konopnica 
dz.nr: 246/5, 
277/2, 345/3 

MN, 16PM, 
34PM, tereny 
rolne, OCKK 

+ 
w pasie szer. 

~60m we 
wsch. cz. dz. 

_ 
pozostała 

część 

+ 
w pasie szer. 

~60m we 
wsch. cz. dz. 

_ 
pozostała 

część 

Rozpraszanie 
zabudowy 

341 19.06.2009 Jerzy Bartoszek 
Niedrzwica DuŜa 

Zmiana przeznaczenia 
terenu na tereny 

budownictwa 
mieszkaniowego. 

Przeznaczenie terenu w 
całości pod budownictwo 
mieszkaniowe bez usług. 
Usunięcie planowanego 

ujęcia wody. 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 
dz.nr:248/1, 

248/2 

U, MNU, 
WZ 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla likwidacji 
terenu ujęcia 

wody 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla likwidacji 
terenu ujęcia 

wody 

Teren ujęcia wody 
usankcjonowano 
obowiązującym 

planem 
miejscowym 

342 19.06.2009 Jadwiga Radzikowska 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
dz.248/2 z ujęcia wody 

na budownictwo 
mieszkaniowe; zmiana 

przeznaczenia 
dz.nr:248/1 w całości na 

budownictwo 
mieszkaniowe 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 
dz.nr:248/1, 

248/2 

U, MNU, 
WZ 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla zmiany 

przeznaczenia 
terenu ujęcia 

wody na 
budownictwo 
mieszkaniowe 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla zmiany 

przeznaczenia 
terenu ujęcia 

wody na 
budownictwo 
mieszkaniowe 

Teren ujęcia wody 
usankcjonowano 
obowiązującym 

planem 
miejscowym 

343 19.06.2009 
Jacek Woźniak 
Anna Woźniak 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
dz.248/2 z ujęcia wody 

na budownictwo 
mieszkaniowe; zmiana 

przeznaczenia 
dz.nr:248/1 w całości na 

budownictwo 
mieszkaniowe  

Zemborzyce 
Wojciechowskie 
dz.nr:248/1, 

248/2 

U, MNU, 
WZ 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla zmiany 

przeznaczenia 
terenu ujęcia 

wody na 
budownictwo 
mieszkaniowe 

+ 
dz.nr: 248/1 

_ 
dla zmiany 

przeznaczenia 
terenu ujęcia 

wody na 
budownictwo 
mieszkaniowe 

Teren ujęcia wody 
usankcjonowany 

jest  
obowiązującym 

planem 
miejscowym 

344 19.06.2009 Alina Pluta Stanisław Pluta 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki w taki sposób, 
aby cały jej obszar  

znalazł się w obszarze 
przeznaczonym na 

budownictwo 
mieszkaniowe. 

Minimum 200m od drogi 
powiatowej. 

Kozubszczyzna 
dz.nr: 162/7 

MN, ekoton 
kluczowy 
dla PSG, 

PSG 

+ 
w pasie szer. 

~100m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 

~100m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 
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345 19.06.2009 Rafał Zwolski 
Szerokie 

Brak zgody na to, Ŝeby 
przez działkę przebiegał 

pas zieleni. Prośba o 
przeznaczenie działki pod 

zabudowę. 

Szerokie 
dz.nr:154/6 

U, MN/RM, 
tereny rolne 

+ 
działka jest 

przeznaczona 
pod zabudowę 

w ok.2/3 (pas gł. 
~150m od 

drogi) 

 
+ 

działka jest 
przeznaczona 
pod zabudowę 
w ok.2/3 (pas 
gł. ~150m od 

drogi) 

 
Pas zieleni to 

strefa ogrodów 
(element 
zalecany) 

346 19.06.2009 Mariusz Nieoczym 
Niedrzwica DuŜa 

Zmiana przeznaczenia 
działki pod zabudowę 
jednorodzinną (15a od 

drogi gminnej) 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:24/1 

RM/MN, PSG, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG, OCKK 

+ 
w pasie szer. 

ok. 120 – 
150m we 

wsch. cz. dz. 

_ 
część działki 
połoŜona w 

PSG 

+ 
w pasie szer. 

ok. 120 – 
150m we 

wsch. cz. dz. 

_ 
część działki 
połoŜona w 

PSG 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania.  

347 19.06.2009 Mieczysław Mardoń 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane 

Konopnica 
dz.nr:228/9, 

228/10, 228/11, 
228/15, 228/16 

MNU, 16PM, 
tereny rolne 

+ 
części dz. 

połoŜonych w 
pasie szer. 
~150m od 

drogi 

_ 
pozostałe 

+ 
części dz. 

połoŜonych w 
pasie szer. 
~150m od 

drogi 

_ 
pozostałe 

Rozpraszanie 
zabudowy 

348 19.06.2009 Katarzyna Kłodnicka 
Lublin 

Przeznaczenie całości 
działek pod zabudowę 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 
dz.nr:3/1 oraz 

dz.nr:2/4 

3PPM, tereny 
rolne, główny 

kierunek 
powiązań 

przyrodniczych 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

349 19.06.2009 Wojciech Kędziora 
Radawiec DuŜy 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy tak, aby objął 

swym zasięgiem dz. 1096 i 
1099 w Radawcu DuŜym 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:1096, 
1099 

RM/MN, 
istniejące 
siedlisko, 

OCKK, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
południowo – 

wschodni 
skrawek działki 
(trójkąt) i istn. 

siedlisko 

_ 
pozostała 

część działek 

+ 
południowo – 

wschodni 
skrawek 

działki (trójkąt) 
i istn. siedlisko 

_ 
pozostała 

część działek 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

350 19.06.2009 Marzena Olszka 
Uniszowice 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy do min.200m 
tak, jak po przeciwnej 

stronie jezdni 

Uniszowice 
dz.nr:263/1 

MN/RM, pasmo 
komunikacji 

przyrodniczej, 
33PM, PSG 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 
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351 19.06.2009 Barbara Tkaczyk 
Uniszowice 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy do min.200m 
tak, jak po przeciwnej 

stronie jezdni 

Uniszowice 
dz.nr:263/10 

RM, MN, U, 
33PM, pasmo 
komunikacji 

przyrodniczej, 
PSG 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

352 19.06.2009 Jan Olszka 
Uniszowice 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy do min.200m 
tak, jak po przeciwnej 

stronie jezdni 

Uniszowice 
dz.nr:263/3, 

263/8 

RM, MN, U, 
pasmo 

komunikacji 
przyrodniczej, 

33PM 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie od 

drogi do linii 
SN 

_ 
pozostała 

część działki 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

353 19.06.2009 Marek Kutyna 
Kozubszczyzna 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy jedno lub 

wielorodzinnej do dz.274/8

Kozubszczyzna 
dz.nr:274/8 

MN, RM, U, 
tereny rolne, 
strefa kolei 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

354 19.06.2009 Andrzej Kutyna 
Stasin 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy jedno lub 
wielorodzinnej do 
dz.274/6, 274/3 

Kozubszczyzna 
dz.nr:274/6, 

274/3 

MN, RM, U, 
tereny rolne, 
strefa kolei 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

355 19.06.2009 BoŜena Kępka 
Kozubszczyzna 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy jedno lub 
wielorodzinnej do 
dz.274/7, 274/2 

Kozubszczyzna 
dz.nr:274/7, 

274/2 

MN, RM, U, 
tereny rolne, 
strefa kolei 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

356 19.06.2009 Renata Bugała 
Kozubszczyzna 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy jedno lub 
wielorodzinnej do 
dz.274/9, 274/5 

Kozubszczyzna 
dz.nr:274/9, 

274/5 

MN, RM, U, 
tereny rolne, 
strefa kolei 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

357 19.06.2009 
BoŜena Drelich 
Andrzej Drelich 

Lublin 

Sprzeciw wobec lokalizacji 
usług na dz.nr:346/2, 

346/1, 219/3, 230/1, 219/4, 
227/1, 227/3, 227/4, 226/1, 

225, 226. PowaŜne 
zarzuty wobec sposobu 

prowadzenia działalności 
przez formę „Hollex” 

(dz.nr:229/5 oraz 346/2) 

Uniszowice 
dz.nr:227/3 RM/MN +  +  

Studium nie 
dopuszcza 

lokalizacji usług 
uciąŜliwych, 
szczególnie 
wewnątrz 
terenów 

mieszkaniowych 

358 29.05.2009 Barbara Malik 
BełŜyce 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną. Na 

działce wyznaczono 
„ekoton teoretyczny” 

Motycz 
dz.nr:829 

22PM, 
strefa kolei, 
tereny rolne 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 
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359 19.06.2009 

Krzysztof Kura 
Piotr Kura 

Małgorzata Ośko 
Monika Ośko 

Lublin 

Poszerzenie pasa 
zabudowy o 

wymienione działki 

Motycz 
dz.nr:1587/3, 

1587/4, 1587/5, 
1587/1, 1586/2, 
1586/3, 1586/4, 

1586/5 – 
zgodnie z 

załączonym 
rysunkiem 

MN/RM, 
2PM, tereny 

rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

360 19.06.2009 Andrzej Dudek 
Świdnik 

Przeznaczenie działki 
pod zabudowę 

Konopnica 
dz.nr:388/4 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 

 
Rozpraszanie 

zabudowy. Projekt 
nie pozbawia 
właściciela 
moŜliwości 

zabudowy, bo 
działka nigdy nie 

była terenem 
budowlanym 

361 19.06.2009 
Renata Wińska 

Konopnica 
Przeznaczenie cało ści 
działki pod zabudowę 

Konopnica 
dz.nr:816 

MNU, 
OCKK 

+ 
w pasie ok.60m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ok.60m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

 

362 19.06.2009 
Renata Wińska 

Konopnica 

Przeznaczenie działki 
na teren budowlany lub 

rolny 

Konopnica 
dz.nr:458 

PSG, 
OCKK 

+ 
dla terenów 

rolnych 

_ 
dla terenów 

budowlanych 

+ 
dla terenów 

rolnych 

_ 
dla terenów 
budowlanyc

h 

W projekcie 
studium nie ma 

zakazu nasadzeń 

363 19.06.2009 
BoŜena Górna 

Lublin 
Przeznaczenie cało ści 
działki pod zabudowę 

Konopnica 
dz.nr:816 

MNU, 
OCKK 

+ 
w pasie ok.60m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie ok.60m 

od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

364 19.06.2009 
BoŜena Górna 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
terenu z terenu zielonego 
bez moŜliwości uprawy na 

budowlany lub rolny 

Konopnica 
dz.nr:458 

PSG, 
OCKK 

+ 
dla terenów 

rolnych 

_ 
dla terenów 

budowlanych 

+ 
dla terenów 

rolnych 

_ 
dla terenów 
budowlanyc

h 

W projekcie 
studium nie ma 
zakazu uprawy 

365 19.06.2009 Artur Kowalczyk 
Świdnik 

Zmiana przeznaczenia 
działki z terenu rolnego 

na budowlany 

Lipniak 
dz.nr:229/4 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 
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366 19.06.2009 Romuald Szymończyk 
Świdnik 

Zmiana przeznaczenia 
działki z terenu rolnego 

na budowlany 

Lipniak 
dz.nr:229/4 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy. 

367 19.06.2009 
AUTO FORUM Sp.zo.o. 

Konopnica 164E 
21.030 Motycz 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod istn. usługi – 

salon samochodowy 
(961/5 – parking) 

Konopnica 
dz.nr:961/5, 
961/8, 961/7 

U +  +   

368 19.06.2009 Monika Wąsik 
Tomaszowice 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na tereny 

budowlane 

Motycz 
dz.nr:1447 

2PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

369 19.06.2009 Zbigniew i Danuta Jamroz 
Lublin 

Zwiększenie pasa 
zabudowy ze 100m do 

170 lub 150m 

Radawczyk 
Drugi 

dz.nr:174/1 

RM/MN, 
29PM, tereny 

rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

370 19.06.2009 
Zofia i Kazimierz Misztal 

Lublin 
Przeznaczenie działki 

pod zabudowę 
Kozubszczyz
na dz.nr:14/2 

18PM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

1. Zmniejszenie strefy 
ochronnej w Radawcu 

DuŜym do 100m, tak aby 
nie wchodziła na 

dz.429/2 

Radawiec DuŜy 
dz.nr:429/2 

RM +  +  
2. Zaznaczenie jako drogi 

gminnej drogi bocznej 
biegnącej od trasy Lublin 
– BełŜyce, przechodzącej 
w pobliŜu dz. 318/2 i 442 

w Radawcu DuŜym 

Radawiec DuŜy  
26PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 

_ 
działka nie 

spełnia 
parametrów 

drogi gminnej 

 
_ 

działka nie 
spełnia 

parametrów 
drogi gminnej 

3. Uznanie drogi jako 
gminną dochodzącą do 

dz.nr532 
Radawiec DuŜy  

23PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 

_ 
działka nie 

spełnia 
parametrów 

drogi gminnej 

 
_ 

działka nie 
spełnia 

parametrów 
drogi gminnej 

371 19.06.2009 Zbigniew Palak 

Kozubszczyzna 

4. Ustanowienie pasa 
zabudowy o 

głębokości 200m na 
dz.nr:442, 89/3, 90/1 

Radawiec DuŜy  

RM/MN, RM, 
istniejące 

siedlisko, ekoton 
kluczowy dla 

PSG, OCKK, las 

 _  _ 

Przytoczone 
argumenty nie 
odpowiadają 

prawdzie – patrz 
protokół z 
dyskusji 

publicznej. 

372 19.06.2009 Janusz i ElŜbieta Grzęda 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
z zieleni publicznej na 

zabudowę 

Konopnica 
dz.nr818 

PSG, uŜytek 
ekologiczny  _  _ 

Nie ma moŜliwości 
wprowadzania 

zabudowy na tereny 
uŜytków 
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jest objęty zakazem 
zabudowy oraz 

zawęŜania. 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

373 19.06.2009 
ElŜbieta Nowak 

Zemborzyce Podleśne 

Przesunięcie linii 
zabudowy o 50m, z 

uwzględnieniem cieku 
wodnego, jak na 

załączniku 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:269/2 
MN, 2PPM +  +   

374 19.06.2009 Grzegorz Gałat 
Lipniak 

Zmiana przeznaczenia 
z rolnej na budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:32 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
w pasie szer. 

~80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 

~80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

375 19.06.2009 Agnieszka Hajkowska 
Konopnica 

Zmiana przeznaczenia 
z rolnej na budowlaną 

Konopnica 
dz.nr:388/3 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

376 19.06.2009 Tomasz Partyka 
Konopnica 

Zmiana przeznaczenia 
z rolnych na budowlane 

Konopnica 
dz.nr:388/2, 

900/34 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 
Rozpraszanie 

zabudowy 
(brak dz.nr:900/34)

377 19.06.2009 Maria i Edward Putek 
Stasin 

1. Likwidacja rezerwy 
proj.linii 110kV 

2. Likwidacja słupowej 
stacji transformatorowej 

3. Likwidacja linii 
napowietrznej i słupów 
1A i 1B 

Stasin 
dz.nr:87/5, 
75, 87/3 

MN/RM, 
tereny rolne  _  _ 

Ingerencja osoby 
prywatnej w 
uzgodniony 
projekt, w 

zakresie dalece 
przekraczającym 

kompetencje. 

378 19.06.2009 Małgorzata Dudek 
Motycz 

Zmiana przebiegu pasa 
zieleni poza terenem 

wym. działek i 
przeznaczenie ich pod 

zabudowę 

Motycz 
dz.nr:357/5, 
357/6, 361/1 

3PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, pasmo 
wzmocnienia 
biologicznego 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

379 19.06.2009 
Maria Grzybek 
Ewa Pomorska 
Kozubszczyzna 

Zmiana przeznaczenia 
z rolnych na budowlane 

Konopnica – 
Pietrzakowizna 
dz.nr:188/2, 
188/4, 188/5 

16PM, 
34PM, 

tereny rolne 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 
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380 19.06.2009 

Joanna Pelak, Sławomir Pelak 
Konopnica 

Teresa Świeć. Stefan Świeć 
Lublin 

Przeznaczenie cało ści 
nieruchomości na 
tereny budowlane 

Konopnica 
dz.nr:232. 
1279, 231 

MN/RM, 
MN, 34PM, 

OCKK 

+ 
w pasie o szer. 

~150m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie o 

szer. ~150m 
od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

381 19.06.2009 GraŜyna i Bogdan Dudek 
Lipniak 

Przeznaczenie działki 
na budowlaną 

Lipniak 
dz.nr:24/29 34PM  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

382 19.06.2009 Krzysztof Dudek 
Lipniak 

Przeznaczenie działek 
na budowlane 

Lipniak 
dz.nr:24/32, 

24/30 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
w pasie szer. 

~80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 

~80m od drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

383 19.06.2009 Karolina Waryszak 
Lublin 

Zakwalifikowanie 
w cało ści jako działki 

budowlanej 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:203/7 

MW/MN +  +   

384 19.06.2009 ElŜbieta Nowak 
Zemborzyce Podleśne 

Przesunięcie linii 
zabudowy do wysokości 

ujęcia wody 

Zemborzyce 
Wojciechowskie 

dz.nr:67/4 

MN/RM, 
tereny rolne +  +   

385 19.06.2009 Anna i Janusz Jargiełło 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Przekwalifikowanie 
gruntu z rolnego na 

budowlany 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:74/2 

RM, pas 
zieleni 

izolacyjnej od 
obwodnicy 

+  +   

386 19.06.2009 
Janusz Górka 

Regina Tutka – Górka 
Stasin 

Sprzeciw wobec 
lokalizacji usług na 

dz.141/1, 143/1, 146/1, 
150/1. Zmiana 

przeznaczenia terenu 
na teren wykluczony z 

zabudowy. 

Stasin 
dz.nr:141/1, 

143/1, 146/1, 
150/1 

U  _  _ 

Uwaga dotyczy 
działek nie będącej 

własnością 
składającego. 
Studium nie 
legalizuje 

samowoli, bo nie 
ma takiej mocy 

prawnej. Nie 
moŜna zmieniać 
przeznaczenia 

terenu po 
wyłoŜeniu do 

wglądu publicznego 
bez udziału i zgody 

właścicieli. 

387 22.06.2009 Beata Janiszewska 
Lublin 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy do 2/3 długości 

działki 

Radawiec 
DuŜy 

dz.nr:393/9 

RM, 24PM, 
PSG, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 

+ 
w pasie szer. 
~ 150m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
~ 150m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 
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środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

388 22.06.2009 Teresa i Andrzej Maj 
Lublin 

Przeznaczenie działek pod 
budownictwo 
jednorodzinne 

Konopnica 
dz.nr:860/3, 

860/5 

35PM, ekoton, 
OCKK  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

389 22.06.2009 Aneta Gajewska 
Lublin 

Powiększenie pasa 
zabudowy ze 150m do 

200m w kierunku działek: 
511/6, 511/3, 512/2, 511/7, 

511/4, 511/8, 511/5 

? 
dz.nr:511/17 

  _  _ 
Nie oznaczono 
sołectwa – nie 

oznaczono 
nieruchomości, której 

uwaga dotyczy 

390 22.06.2009 
Józef Godlewski 
Ryszard Blajerski 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia na 
obszary zabudowy o małej 

intensywności 
(intensywność nie 

większa, niŜ 0,3; pow. 
zabudowy nie większa niŜ 
10-15%, pow. biologicznie 
czynna – nie mniejsza niŜ 

70%) 

Konopnica 
dz.nr:496/1, 

(496) 

34PM, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny, 
OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

391 22.06.2009 Andrzej i Iwonna Pochodyła
Puławy 

Wydzielony pas pod 
zabudowę szer.ok.17m 

jest zbyt wąski 

Konopnica 
dz.nr:27 

MN, RM, 
18PM 

+ 
szer. pasa 
zabudowy 

zwiększono do 
~20m 

_ 
+ 

szer. pasa 
zabudowy 

zwiększono 
do ~20m 

_ 
Program 

rekreacyjny moŜna 
realizować na 

części działki nie 
przeznaczonej pod 

zabudowę. 

392 22.06.2009 Antoni Pielesz 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 

budowlaną 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:203/8 

MW/MN, 
ekoton 

kluczowy 
dla PSG 

+ 
północno – 

zachodnia część 
działki (ok. 25m) 

_ 
część 

południowo - 
wschodnia 

+ 
północno – 

zachodnia część 
działki (ok. 25m) 

_ 
część 

południowo - 
wschodnia 

Autor uwagi mija 
się z prawdą – 
patrz protokół z 

dyskusji 
publicznej 

393 22.06.2009 
Józef Godlewski 

Robert Buryła 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia na 
obszary zabudowy o małej 

intensywności (intensywność 
0,2; pow. zabudowy nie 

większa niŜ 10-15%, pow. 
biologicznie czynna – nie 

mniejsza niŜ 70%) 

Konopnica 
dz.nr:496/2 

(496) 

34PM, PSG, 
uŜytek 

ekologiczny, 
OCKK 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

394 22.06.2009 Leszek Krusiński 
Motycz 

Przeznaczenie całej  
działki pod zabudowę 

jednorodzinną z usługami 

Motycz 
dz.nr:1411 

MN, RM, 
14PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 
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395 19.06.2009 Jerzy Błasik 
Zemborzyce Tereszyńskie 

WydłuŜenie pasa 
zabudowy w stronę linii 
kolejowej o ok.80m na 

wym. działkach 

Stasin 
dz.nr:299, 

298/2, 298/1, 
260/4, 260/3, 

259/2 

MN/RM, 
1PPM, 

tereny rolne 
 _  _ 

Pas zabudowy 
znacznie 

wydłuŜono  (o ok. 
60m)w stosunku 

do 
obowiązującego 

planu. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

396 19.06.2009 Paweł Błasik 
Zemborzyce Tereszyńskie 

PrzedłuŜenie działki 
budowlanej od drogi w 

stronę zabudowań 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 

dz.nr:185 

MN/RM, 
5PPM, 
OCKK 

+  +   

397 19.06.2009 Jan Adamek 
Konopnica 

Przeznaczenie całego  
areału 53a na teren 
budowlany. Protest 

przeciwko planowaniu 
przyrody gminnej na 

dz.755 

Konopnica 
dz.nr:755 

RM, PSG, 
osuwisko, 

uŜytek 
ekologiczny 

+ 
w pasie szer. 
ok. 70m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
w pasie szer. 
ok. 70m od 

drogi 

_ 
pozostała 

część działki 

Rozpraszanie 
zabudowy 

398 19.06.2009 Edward Wałęga 
Świdnik 

Ujęcie działki pod teren 
budowlany 

Motycz 
dz.nr:21/1 

RM/MN, 
2PM 

+ 
pas szer. 
ok.21m 

 + 
pas szer. 
ok.21m 

  

399 22.06.2009 Teresa Cholewa 
Lublin 

Przekształcenie na teren 
budowlany dz.156/3 
przynajmniej w 50% 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:156/3 

3PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

400 22.06.2009 

„Aqua Residence” 
Konrad Dąbrowski 

Ośrodek Rehabilitacji i 
Rekreacji Wodnej 

Uniszowice 1A 
21.030 Motycz 

Uzupełnienie prognozy 
oddziaływania na 

środowisko towarzyszącej 
Studium o oddziaływanie 
na środowisko trasy nr 19 
w zakresie dotyczącym  

dz.64/I 

Uniszowice 
dz.nr:64/I 

MW, MNU, 
U  _  _ 

Zakres oraz sama 
prognoza zostały 

pozytywnie 
uzgodnione przez 

uprawnione 
instytucje 

401 22.06.2009 Feliksa Nowicka 
Lublin 

Uwzględnienie dz.78/12 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:78/12 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

402 22.06.2009 Paweł Kozioł 
Lublin 

Uwzględnienie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:78/16 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

403 22.06.2009 Marcin Kozioł 
Lublin 

Uwzględnienie działki 
pod zabudowę 
jednorodzinną 

Lipniak 
dz.nr:78/15 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 
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404 22.06.2009 Janusz Rodak 
BełŜyce 

Rozszerzenie pasa 
zabudowy do 200m na 
działkach 381/3, 402/2 

Radawiec DuŜy 
dz.nr:381/3, 

402/2 

RM, 24PM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

405 22.06.2009 Krzysztof Błędowski 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki pod zabudowę 
jednorodzinną i halę 

magazynową 

Zemborzyce 
Tereszyńskie 
dz.nr:121/5 

5PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

406 19.06.2009 Ewa i Zenon Misztal 
Kozubszczyzna 

Zmiana przeznaczenia 
działki 159/3 na teren inny, 

niŜ mieszkaniowy – 
warsztat o niskiej 

uciąŜliwości lub stacja 
benzynowa 

Kozubszczyzna 
dz.nr:159/1, 

podzielona na 
159/2 i 159/3 
(ob. siedlisko) 

Zieleń 
izolacyjna od 
obwodnicy, 
PSG, MN 

+ 
usługa w pasie 

szer. ~90m 

_ 
pozostała 

część działki 

+ 
usługa w 

pasie szer. 
~90m 

_ 
pozostała 

część działki 

MOP-y wyznacza 
GDDKiA 

407 22.06.2009 Adam Szuster 
Kozubszczyzna 

Zmiana przeznaczenia 
na teren budowlany 

Radawiec Mały 
dz.nr:49/2 RM, PSG 

+ 
w pasie 100m 

od drogi 

 + 
w pasie 100m 

od drogi 

  

408 22.06.2009 
Krystyna Kruk 
Feliksa Kliczka 
Kozubszczyzna 

Zmiana przeznaczenia 
działki na teren 

budowlany 

Kozubszczyzna 
dz.nr:136/10 

zieleń 
izolacyjna 

od 
obwodnicy 

 _  _ 

Zbyt blisko drogi 
przeznaczonej do 

przewozu 
materiałów 

niebezpiecznych 
(obwodnicy). 
Rozpraszanie 

zabudowy 

409 19.06.2009 Bernarda i Sławomir Basak 
Sporniak 

Zmiana przeznaczenia 
działek na tereny 

budowlane 

Sporniak 
dz.nr:357, 359
Kozubszczyzna 
dz.nr:81, 89 

U, MNU, S, 
MN/RM, 
17PM 

+  +   

410 22.06.2009 Leszek Dobrzyński i inni 
Lublin 

Zwiększenie powierzchni 
przewidzianych do 

zabudowy. Nadmiernie 
rozbudowano korytarze 

polne. 

Zemborzyce 
Podleśne 

dz.nr:204/2, 
205/2, 206/2 

MN, PSG, 
2PPM, ekoton 
kluczowy, dla 

PSG 
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

411 22.06.2009 
Renata Albert Czerniak 

Chełm 

Zmiana przeznaczenia 
działki na budownictwo 

jednorodzinne 

Motycz 
dz.nr:1400/6 

MN, RM, 
4PM 

+ 
 

 + 
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412 22.06.2009 Jolanta Krzeczowska 
Zemborzyce Tereszyńskie 

Sprzeciw wobec 
ograniczeniu moŜliwości 

wykorzystania działki 
przez wprowadzenie 

ekotonu 

Konopnica 
dz.nr:829 MNU + 

_ 
powiększanie 

terenów 
budowlanych 

+ 
_ 

powiększanie 
terenów 

budowlanych 

Działka jest w 
pasie 

przeznaczonym 
pod zabudowę 

(jak w 
poprzednim 

planie) 

413 22.06.2009 
Danuta Januszkiewicz – 

Tkaczyk 
Kozubszczyzna 

Zmiana przeznaczenia 
terenu na budownictwo 

jednorodzinne 

Konopnica 
dz.nr:53 MN +  +   

414 22.06.2009 Jarosław Słowiński 
Lublin 

Wprowadzenie pasa 
zabudowy 250m 

Motycz 
dz.nr:511/19 

4PM, tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

415 22.06.2009 Anna Nowakowska 
Lublin 

Przekształcenie działki 
rolnej na budowlaną 

Marynin 
dz.nr:250/1 

Tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

416 23.06.2009 Jacek Milanowski 
Lublin 

Przeznaczenie cało ści 
działki na tereny 

budowlane 

Marynin 
dz.nr:245/1, 

133 

MN/RM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

417 23.06.2009 Ilona Maj 
Lublin 

Przeznaczenie działek 
pod budownictwo 

jednorodzinne 

Konopnica 
dz.nr:860/2, 

860/5 
MNU +  +   

418 22.06.2009 Maria Obara 
Sporniak 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy na wysokość 

i szerokość dz.452 

Sporniak 
dz.nr:454 

RM, 21PM, 
pasmo 

wzmocnienia 
przyrodniczego 

 _  _ Rozpraszanie 
zabudowy 

419 23.06.2009 Teresa Cholewa 
Lublin 

Przeznaczenie pod 
zabudowę przynajmniej 

50% działki 

Zemborzyce 
Dolne 

dz.nr:156/3 

3PPM, 
tereny rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

420 23.06.2009 
Sylwia Bieńko – Mrysz, 

Piotr Mrysz 
Lublin 

PrzedłuŜenie pasa 
zabudowy z planowanych 
150m do 200m w kierunku 

dz.511/19 

Motycz 
dz.nr:511/18 

4PM, tereny 
rolne  _  _ Rozpraszanie 

zabudowy 

421 23.06.2009 Stanisław Grzesiak 
Modliborzyce 

Zmiana kwalifikacji 
działek z gruntów 

rolnych na budowlane 

Lipniak 
dz.nr:79/42, 
79/43, 79/44, 
79/45, 79/58, 
79/59, 79/60, 

79/61 

34PM, ekoton 
kluczowy dla 

PSG 
 _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

422 23.06.2009 Dorota Tomala Zmiana gruntów rolnych 
na działki budowlane 

Lipniak 
dz.nr:79/41 

34PM, ekoton 
kluczowy dla  _  _ Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 
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Lublin PSG Rozpraszanie 

zabudowy 

423 23.06.2009 
Mieczysław Kanadys 

Motycz 

Zwiększenie terenu 
przeznaczonego pod 

zabudowę. Brak zgody 
na usługi w sąsiedztwie 

Motycz 
dz.nr:655/8 

12PM, OCKK, 
ekoton 

kluczowy dla 
PSG 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

424 23.06.2009 
Jarosław Winiarski, 
Tomasz Winiarski 

Marynin 

Ustanowienie pasa 
zabudowy szer.200m 

wzdłuŜ drogi na 
dz.122/1 oraz część 

dz.121/3 

Marynin 
dz.nr:252, 

122/1, 121/3 

MN/RM, U, 
tereny rolne 

+ 
w pasie szer. 

~100m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działek 

+ 
w pasie szer. 

~100m od 
drogi 

_ 
pozostała 

część działek 

Rozpraszanie 
zabudowy 

425 23.06.2009 
Irena BoŜek 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
terenu z rolnego 841/9, 

842/2, 843/5 

Konopnica 
dz.nr:841/9, 
842/2, 843/5 

MNU +  +   

426 26.06.2009 
Jacek Adamczuk 

Konopnica 

Przekwalifikowanie 
działki na teren 

budowlany 

Motycz 
dz.nr:681 

PSG, OCKK  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

427 26.06.2009 

Anna i Jerzy śalińscy 

Wioletta i Daniel Wodniccy 

Andrzej Grzeszczuk, 
Małgorzata Nalikowska 

Andrzej Grzeszczuk 

Lublin 

Przeznaczenie działek 
na tereny budowlane. 

Przeznaczenie 50m na 
pas zabudowy nie 

odzwierciedla 
rzeczywistości. 

Motycz 
dz.nr:668/2, 
668/6, 668/3, 

668/7 

12PM, ekoton 
kluczowy dla 
PSG, OCKK 

 _  _ 
Naruszenie zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

428 19.06.2009 Antoni Palak 

Motycz Leśny 
Wprowadzenie ochrony 

terenów zgodnie z 
załącznikiem graficznym 

Motycz Leśny PSG, 
ekotony 
kluczowe 
dla PSG 

+ _ 
usunięcie 

moŜliwości 

+ _ 
usunięcie 

moŜliwości 

Studium nie 
nakazuje 

zabudowy 
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zabudowy z 

cudzych 
nieruchomości 

zabudowy z 
cudzych 

nieruchomości 

Wniesienie pasa 
zabudowy szer.180-200m 

Motycz 
Zatorze 

dz.nr:456 
(droga) 

RM, 
RM/MN, 
22PM 

 _  _ 

Nowa zabudowa 
sięga do granicy 

wyznaczonej 
poprzednim 

planem. 
Uruchomiono 
bardzo duŜo 

nowych terenów 
budowlanych w 

tym rejonie. 

Przeznaczenie pod usługi 
dz.156 

Sporniak 
dz.nr:156 RM +  +   

Nanieść istniejącą 
zabudowę i usunąć wokół 
tych siedlisk projektowaną 

zabudowę 

Sporniak 
dz.174, 175 19PM  _  _ 

Nie ma 
istniejących 

siedlisk; nie ma 
moŜliwości 

decydowania o 
cudzej własności 

Przeznaczyć pod przemysł 
– zakłady o średniej 

uciąŜliwości dz.276 i 93 

Motycz Leśny 
dz.nr:276, 93 

RM, pasmo 
wzmocnienia 
biologicznego 

w dolinie 
 _  _ 

Studium wyklucza 
lokalizację 
przemysłu 

uciąŜliwego 

PrzedłuŜenie drogi 
gminnej na dz.577 o 

dz.587 

Sporniak 
dz.587 

KD-G/L 
droga 

gminna 
lokalna 

+  +   

Zlokalizować 
skrzyŜowanie w postaci 

ronda 

Motycz Leśny 
dz.nr:557, 

578, 370, 372 

SkrzyŜowanie 
dróg gminnych  _  _  

Zlokalizować drogę 
gminną na granicy z gminą 
Wojciechów po terenach 

gminy Wojciechów, 
łączącą Miłocin i Sporniak 

z przedłuŜeniem do 
Pawlina - Babin 

nie podano   _  _ 
Nie ma 

moŜliwości 
projektowania 

czegokolwiek na 
terenie gminy 
Wojciechów 

Wprowadzić drogę gminną 
przez Motycz Leśny i 
łączącej się z drogą 
powiatową i gminą 

Jastków 

Motycz Leśny 
dz.nr:369 

KD-G/D 
droga 

gminna 
dojazdowa 

+  +   
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Ujęcie drogi gminnej 

dz.nr:371 przebiegającej 
przez Motycz Leśny wraz 

z przedłuŜeniem przez 
wieś Motycz 

Motycz Leśny 
dz.nr:371 PSG, 19PM  _  _ 

Ani lokalizacja, 
ani parametry nie 

pozwalają na 
klasyfikację drogi 

jako gminnej 

Ujęcie drogi o 
przyspieszonych 

parametrach tzw. gościńca 
kazimierskiego i 

połączenie jej z drogą na 
BełŜyce i Opole Lub. wraz 
z projektowanym węzłem 

w Maryninie 

Nie podano 

KD-G/D 
106944(L) 

Droga 
gminna 

dojazdowa – 
projektowana 

lokalna 

+  +   

Umieszczenie drogi 
gminnej od strony BełŜyc 
i Opola Lubelskiego do 

miejscowości Baby 

Nie podano _  _  _ Poza obszarem 
opracowania 

   

Zmienić przeznaczenie na 
produkcja rolna 

ekologiczna 

Motycz 
dz.nr:448, 734

dz.nr:428 
RM, rolna, 
dz.nr:734 

12PM, rolna, 
OCKK 

+  +  
O rodzaju 
produkcji 

decyduje rolnik. 

Komentarz projektantów do uwagi nr 428: 
1) ZłoŜona uwaga zawiera bardzo powaŜne uchybienia formalne, m.in. w zał. 3, 4 i 6 zamieszczono nazwiska właścicieli nieruchomości z podaniem ich numeru dowodu 

osobistego bez adresu, lub numeru dowodu osobistego z adresem zamieszkania, a dopiero na końcu, w zał. nr 7 Pan Palak wpisał szereg oznaczeń nieruchomości, 
bez odniesienia do konkretnych właścicieli i nie sygnowanych ich podpisami. Taka forma jest raŜąco niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, niesie moŜliwość 
manipulacji, naduŜyć i jako taka – nie moŜe być przyjęta. Forma przewidziana prawem to podanie imienia, nazwiska i adresu właściciela nieruchomości oraz dokładne 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy tj. numeru działki i nazwy miejscowości (sołectwa), w jakim połoŜona jest działka. KaŜdy z podpisanych powinien się 
teŜ odnieść do konkretnych uwag, które składa. Nie przedstawiono teŜ pełnomocnictwa osób, w imieniu których Pan Palak się wypowiada, a uwaga robi wraŜenie 
„zbierania podpisów”, a następnie dopisywania treści do złoŜonych in blanco podpisów w kolejnych załącznikach. 

Jako projektanci zwracamy uwagę Pana Wójta, Ŝe ze względu na raŜącą wadliwość złoŜonej „uwagi” część mieszkańców mogła nie mieć świadomości co de facto 
podpisuje. W naszym przekonaniu konieczna jest ochrona interesów osób prawdopodobnie składających podpisy w dobrej wierze, a których interesy w świetle uwagi mają 
być naruszone. 
2) Uwaga jest wewnętrznie sprzeczna – ograniczenie nowej zabudowy na rzecz funkcji przyrodniczych dotyczy nieruchomości nie naleŜących do wnoszącego uwagę, 

natomiast na własnych nieruchomościach wnioskuje on o wprowadzenie usług, przemysłu o „średniej uciąŜliwości” oraz o pogłębienie terenów zabudowy „od 180 do 
200m”. 

3) Nie odpowiada prawdzie stwierdzenie Pana Palaka, Ŝe ekspansja nowej zabudowy odbywa się bez udziału i świadomości, a jedynie kosztem rdzennych mieszkańców 
gminy. To właśnie rdzenni mieszkańcy dokonują podziałów geodezyjnych i wyprzedają masowo swoje tereny rolne, czasami nawet wprowadzając w błąd lub 
utwierdzając w błędnym przekonaniu nabywców o moŜliwości swobodnego przekształcania terenów rolnych na budowlane (na co dowody znajdujemy np. 
w uzasadnieniach do uwag tych osób, które w taki sposób nieruchomości nabyły). 
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Naszym zdaniem największe wątpliwości budzą dwie, zawarte w uwadze Pana Palaka kwestie tj.: 
1) Zakaz wprowadzania innych funkcji, niŜ zabudowa zagrodowa lub zabudowa zagrodowa z usługami. Oznacza to zakaz lokalizacji usług innych niŜ rolnicze. W ten 

krótkowzroczny sposób ograniczy się moŜliwość korzystania z własności równieŜ na przykład potomkom rolników, uprawiających zawody inne niŜ rolnicze. Studium 
nie dopuszcza lokalizacji usług uciąŜliwych, szczególnie wewnątrz terenów przeznaczonych pod funkcje mieszkalne. Uwzględnienie tej uwagi mogło by oznaczać np. 
Ŝe dzieci rolników, które pobudowały sobie domy na ziemi rodziców mają wprowadzone ograniczenia dla wykonywania wszystkich innych zawodów, oprócz zawodu 
rolnika. 

2) Usunięcie projektowanej zabudowy z terenu danej nieruchomości, czyli pozbawienie jej w przyszłości moŜliwości zabudowy. Przypominamy, Ŝe studium nie 
wprowadza obowiązku zabudowy, a jedynie wyznacza jej maksymalne, dopuszczalne granice. 

Ze względu na powaŜne uchybienia formalno prawne złoŜonej uwagi naleŜy zakwalifikować ją, jako uwagę osoby prywatnej – i w taki sposób ją rozpatrywać. 
 

429 23.06.2009 Jerzy Adam Kulas 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki na teren budowlany 

Lipniak 
dz.nr:99/12 MNU +  +   

430 22.06.2009 
Małgorzata Skoczylas - 

Szafrańska 
Lublin 

Zmiana zapisu 
dotyczącego działki 
nr:21/5 z zabudowy 

jednokondygnacyjnej na 
dwukondygnacyjną 

Uniszowice 
dz.nr:291/5 

(21/5?) 
PSG  _  _ 

Działka jest 
objęta 

całkowitym 
zakazem 

zabudowy. 

431 19.06.2009 
Anna Smolarz 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną, pod 

budownictwo 
jednorodzinne 

Zemborzyce 
Podleśne 
dz.nr:77/8 

PSG, ekoton 
kluczowy, 

1PPM 
 _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

432 16.06.2009 Mieczysław Wróbel 
Motycz 

Zakwalifikowanie 
działek jako budowlane 

Konopnica 
dz.nr:366/5, 

366/10, 367/2 

34PM, 
OCKK, 
ekoton 

kluczowy 

 _  _ 

Naruszenie 
zasad 

ochrony 
środowiska. 

Rozpraszanie 
zabudowy 

433 28.05.2009 Paweł Chrzanowski 
Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
gruntów ornych na 

usługowo - przemysłowe 

Konopnica 
dz.nr:339/2, 
339/3, 342/2 

U, MN/RM, 
zieleń 

izolacyjna od 
obwodnicy, 

OCKK 

+ 
dz.nr:342/2 

_ + 
dz.nr:342/2 

_  

434 19.05.2009 Hanna Błaziak 
Nałęczów 

Zmiana przeznaczenia 
pod tereny budowlane, 

wyznaczenie pasa 
zabudowy ok.100m 

Konopnica 
dz.nr:721/3, 
721/4, 724 
(tj.724/2 do 

RM, MN/RM, 
ekoton 

kluczowy, 
OCKK 

+ 
w pasie szer. 

~100m w zach. 
cz. dz. i ~80m 

 
+ 

w pasie szer. 
~100m w zach. 
cz. dz. i ~80m 

  



 69 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
724/13) we wsch. cz. dz. we wsch. cz. 

dz. 

435 19.05.2009 

Janusz Adamek 
Motycz 

Hanna Błaziak 
Nałęczów 

Bezwzględne umieszczenie 
istniejącej drogi dojazdowej 
do dz.nr:727, 726, 721/3, 
721/4, 724, 721/2, 720/1, 

720/2, jako przedłuŜenia drogi 
asfaltowej biegnącej w 

granicach dz.nr: od 728/1 do 
737 

Konopnica 
dojazd do 
dz.nr:727, 

726, 721/3, 
721/4, 724, 

721/2, 720/1, 
720/2 

RM, MN/RM, 
ekoton 

kluczowy, 
OCKK 

+  +  

W studium nie 
wyznacza się 

dróg 
wewnętrznych. 
Nie wszystkie 
wymienione w 
uwadze działki 
są budowlane 

436 13.05.2009 Hanna Mazurek 
Motycz 

Przekwalifikowanie działki 
282/2 na budowlaną 

Motycz 
dz.nr:872/2 
Radawiec 

DuŜy 
dz.nr:752, 753

Istn. 
siedlisko, 

PSG 

+ 
część pd-

wsch. 
dz.nr:872/2 
ok.25m pod 
zabudowę 

 
+ 

część pd-
wsch. 

dz.nr:872/2 
ok.25m pod 
zabudowę 

  

437 28.04.2009 GraŜyna Winter 
Lublin 

Uwzględnienie działek, 
jako budowlane 

Stasin 
dz.nr:91/5, 

92/3 

Tereny 
upraw 

rolniczych 
+  +   

438 8.05.2009 
Małgorzata i Aleksander 

Baran 
Lublin 

Przeznaczenie działek pod 
budownictwo 
jednorodzinne 

Konopnica 
dz.nr:456/6, 

1273/6 
PSG  _  _ 

PSG jest objęty 
zakazem 

zabudowy oraz 
zawęŜania. 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

439 6.05.2009 
Marzena Michalak 

Lublin 

Zmiana przeznaczenia 
działek leśnych na 

budowlane 

Tereszyn 
dz.nr:506/1, 

507/1 

Istniejący 
las  _  _ 

Naruszenie zasad 
ochrony 

środowiska. 
Rozpraszanie 

zabudowy 

440 7.05.2009 
Jan Ćwikła 

Lublin 

Umieszczenie drogi 
równoległej do Nałęczowskiej 

obok linii SN od granicy z 
Dąbrowicą do dz.72/3 i po 

zlikwidowanej linii SN 
pomiędzy dz.74/5 a 75/2 

Szerokie 
dz.nr:74/5 MN/RM +  +  Dołączono mapę 

Objaśnienie skrótów: 
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GKUA – Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna 
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MOP – miejsca obsługi podróŜnych 
OCKK – Obszary Chronionego Krajobrazu Kulturowego 
PSG – Przyrodniczy System Gminy 

Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

UZASADNIENIE: 

W prawie publicznym nie obowiązuje zasada: „co nie jest zakazane, jest dozwolone”, lecz zasada: „dozwolone jest tylko to, na co prawo wyraźnie 
zezwala” 

[IISA/LU883/06] 

1. Zgodnie z art. 9 ustawy z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium sporządza się w celu określenia polityki 

przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu studium obowiązują zasady określone w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a takŜe zgodnie z art. 11 

pkt 4 ustawy jw. projekt Studium musi uwzględniać ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. Według tego 

dokumentu obszar Gminy Konopnica połoŜony jest w strefie zagroŜenia przestrzeni krajobrazowej na skutek nasilonej urbanizacji, ponadto pełni rolę 

strefy Ŝywicielskiej oraz wchodzi w skład Zielonego Pierścienia miasta Lublina. 

Ustawodawca umocowując w systemie prawnym studium jako dokument sporządzany w celu określenia polityki przestrzennej gminy podaje 

jednocześnie w jaki sposób ten dokument naleŜy stosować. Wskazówki dotyczące właściwego stosowania Studium w dalszej praktyce planistycznej 

znajdują się teŜ w orzecznictwie cyt.: „Polityka przestrzenna jest jednym z przejawów polityki lokalnej gminy. Jak kaŜda polityka, wiąŜe się ona 

z oznaczaniem priorytetów i dokonywaniem wyborów. W warunkach gospodarki rynkowej polityka przestrzenna zajmuje się definiowaniem interesów 

publicznych oraz określaniem sposobów oddziaływania na zachowania uczestników zagospodarowania przestrzennego tak, aby dokonywali wyborów 

zgodnie z interesem publicznym”  [LEX nr 325125]. 

Proces planistyczny w nieunikniony sposób prowadzi do powstawania konfliktów interesów i nie jest moŜliwe zagwarantowanie realizacji interesów 

wszystkich uczestników tego procesu w równym stopniu. W przypadku wystąpienia takich konfliktów zadaniem organów biorących udział w procedurze 

planistycznej jest przy tym wyartykułowanie przyjętych preferencji [wyrok z 31.08.2009 II SA/GL 183/09 LEX nr570082]. 

Podstawowe cele (preferencje)  polityki przestrzennej gminy Konopnica oraz lokalne zasady zagospodarowania przyję te w studium to: 
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1) Ochrona ładu przestrzennego – powstrzymanie negatywnych procesów suburbanizacji, wyraŜających się rabunkową gospodarką przestrzenią, 

poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnych granic zabudowy obecnie lawinowo postępującej w głąb terenów otwartych. Granice te ustalono 

jako wynikające z połoŜenia w terenie, moŜliwie jednorodnie dla danych obszarów, bez moŜliwości czynienia „wyjątków” dla pojedynczych właścicieli. 

2) Ochrona walorów środowiskowych – ochrona zdrowotnych warunków zamieszkiwania obecnych i przyszłych mieszkańców gminy (a takŜe jakości 

zamieszkiwania terenów sąsiednich). W tym celu wyznaczono obszary, oznaczone jako Przyrodniczy System Gminy, które objęto całkowitym zakazem 

nowej zabudowy. Zabudowywanie tego terenu, lub przerywanie jego ciągłości spowoduje znaczną lub wręcz całkowitą degradację zdrowotnych 

warunków zamieszkiwania. Tym samym celom słuŜy wprowadzenie ochrony ekotonów, dolin itp. oraz wyznaczenie obszarów, dla których 

sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe. Obszary ściśle chronione przed zabudową stanowią znikomą część terenów gminy, a to ich 

ochrona zdecyduje o jakości Ŝycia na terenie gminy Konopnica, oraz na obszarach sąsiednich. 

3) Utrzymanie rolniczego charakteru gminy – gmina połoŜona jest na bardzo dobrych glebach, chronionych z mocy ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Konieczne jest ograniczenie ekspansji nowej zabudowy, wprowadzenie zasad ochrony walorów środowiskowych 

oraz natychmiastowe powstrzymanie procesu Ŝywiołowej urbanizacji. Wskazane na rysunku Studium obszary zabudowy naleŜy traktować jako 

maksymalne, dopuszczalne granice ich zasięgu. 

Studium s por ządza  s ię  w ce lu o kreś le nia  po li tyk i  pr zest r ze nne j gminy,  w t ym lo ka lnyc h zasa d za gos po dar o wa nia 

pr zest r ze nne go ,  za te m ws zys tk ie  uwa gi ,  k tór yc h uwzg lędnie nie  nar us za ło by te  zasa dy nie  zos tały  uwzględnio ne .  

2. Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naleŜy do zadań własnych 

gminy. Przepis ten stanowi podstawę do konstrukcji tzw. władztwa planistycznego gminy [Wyrok NSA z dnia 15 maja 2008 r. II OSK 1716/2007]. 

Władztwo planistyczne oznacza w swej istocie uprawnienie Rady Gminy do decydowania o przeznaczeniu terenów znajdujących się w jej obszarze 

pod określone cele. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe nie kaŜda czynność organu gminy podejmowana w ramach przyznanego jej władztwa 

planistycznego wymaga konkretnego przepisu upowaŜniającego [Wyrok NSA z dnia 18 października 2007 r. II OSK 1191/07], poniewaŜ stanowiłoby to 

sprzeczność z istotą władztwa, u podstaw którego leŜy samodzielne decydowanie o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania określonych 

obszarów. 
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3. Obowiązek dbałości o prawa i wolności obywatelskie, a takŜe obowiązek zapewnienia porządku publicznego mają charakter gwarancyjny (por: art.31 

ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), co przekłada się na obowiązek stworzenia takich mechanizmów prawnych, które zapobiegną naruszeniom 

zarówno porządku publicznego, jak i praw i wolności poszczególnych osób, w tym praw majątkowych (zagwarantowanych w art.64 Konstytucji R.P.), 

jak i praw osobistych np. prawa do godnych warunków Ŝycia (art.30 Konstytucji R.P.) Dokonując ograniczenia konkretnego prawa lub wolności 

ustawodawca kieruje się troską o naleŜyte, harmonijne współŜycie członków społeczeństwa, co obejmuje ochronę interesów poszczególnych osób, jak 

i określonych dóbr społecznych. Ochrona dobra powszechnego (interesu ogółu) wynika ponadto z art.1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz.175), gwarantującego kaŜdej osobie fizycznej i prawnej niezakłócone korzystanie z jej 

własności, przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa organów władzy do wydawania przepisów, które wedle ich oceny są konieczne dla kontroli, czy 

korzystanie z własności odbywa się zgodnie z interesem powszechnym. Zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art.31 ust.3 Konstytucji 

R.P.) prawo inwestora do zagospodarowania własnej nieruchomości musi być odpowiednio wywaŜone i dostosowane do zasad zachowania porządku 

publicznego i ochrony indywidualnych interesów osób trzecich. Niewłaściwe decyzje przestrzenne podejmowane w trakcie opracowań planistycznych, 

a prowadzące do degradacji przestrzeni poprzez rozpraszanie zabudowy, czy naruszanie zasad ochrony walorów przyrodniczych (a co za tym idzie 

ochrony zdrowotnych warunków zamieszkiwania) odbywają się zawsze kosztem interesów ogółu (dobra, interesu powszechnego), kosztem naruszenia 

praw majątkowych osób trzecich (spadek wartości gruntów na terenach sąsiednich) oraz kosztem naruszenia praw osobistych tych osób, tj. prawa do 

godnych warunków Ŝycia. Niewłaściwe, błędne decyzje przestrzenne są zatem niezgodne z art. 64 i art. 30 ustawy zasadniczej. 

Jak podaje WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 września 2008r. [IV SA/Wa2350/07 LEX nr 515330]: „Ograniczenia godzące w istotę prawa 

własności, to ograniczenia, które pozostawiają właścicielowi działek jedynie pozór prawa własności na przykład zakaz zbywania nieruchomości, zakaz 

jakiegokolwiek zagospodarowania nieruchomości, nakaz podziału nieruchomości na działki o powierzchni tak małej, Ŝe wykluczałoby to ich racjonalne 

zagospodarowanie.” W uzasadnieniu prawnym WSA podaje, Ŝe brak moŜliwości przeznaczenia działek pod budownictwo nie oznacza ani pozbawienia 

moŜliwości zagospodarowania w ogóle, ani moŜliwości swobodnego zbycia posiadanych nieruchomości, zatem takie ograniczenie prawa własności nie 

wykracza poza granice określone w art.64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawo własności nie moŜe być równieŜ traktowane w taki sposób, Ŝe sam fakt posiadania nieruchomości uzaleŜnia przeznaczenie danego terenu 

wyłącznie od bieŜących zamierzeń obecnego właściciela. Takie rozumienie prawa własności nie tylko nie ma umocowania w przepisach 

obowiązującego prawa, ale jest dalece idącą ich nadinterpretacją. Nie da się bowiem realizować rozumianego w ten sposób prawa własności, bez 
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wpływu i naruszania praw własności innych właścicieli nieruchomości oraz interesu ogółu (dobra powszechnego), co pozostaje w sprzeczności 

z ustawą zasadniczą. 

Według art. 1 ust. 2 ustawy, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza cyt.: 

„1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takŜe potrzeby osób niepełnosprawnych; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 

7) prawo własności; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

9) potrzeby interesu publicznego.” 

Na podstawie art.1 ust.2 pkt7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, Ŝe w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględnieniu podlega prawo własności, NSA w wyroku z dnia 4 września 2008 r. [II OSK 135/2008] stwierdza, iŜ regulacja ta nie 

oznacza, Ŝe ochrona przyznawana istniejącym stosunkom własnościowym ma charakter bezwzględny. Przepis art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wymienia szereg przesłanek, które winny być wzięte pod rozwagę w planowaniu, uszeregowując je w dziewięciu 

równorzędnych punktach. 

Nie moŜna zatem nadawać cechy prymatu prawa własności (pkt7) nad ładem przestrzennym (pkt1), walorami architektonicznymi i krajobrazowymi 

(pkt2), wymaganiami ochrony środowiska, w tym gospodarowaniem wodami i ochroną gruntów rolnych i leśnych (pkt3), wymaganiami ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (pkt4), wymaganiami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takŜe 

potrzebami ochrony osób niepełnosprawnych (pkt5), walorami ekonomicznymi przestrzeni (pkt6), potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa 

(pkt8) oraz potrzebami interesu publicznego (pkt9). 

Nie moŜna więc prawu własności nadawać cechy prymatu nad innymi wartościami wymienionymi przez ustawodawcę [por. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2006 r. II OSK 1487/2006]. Ponadto zgodnie z Art.6.1. ustawy z 23 marca 2009 r. o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym to „Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób 

wykonywania prawa własności nieruchomości”. 

4. Fakt dokonania podziałów geodezyjnych nieruchomości rolnych, bądź istnienie, czy teŜ zaprojektowanie na/ lub w sąsiedztwie tych nieruchomości sieci 

infrastruktury technicznej nie ma w świetle prawa mocy dokonania zmiany przeznaczenia terenu na budowlany. Ustalenie przeznaczenia oraz 

sposobów zagospodarowania terenu realizuje się zgodnie z Art.4.1. ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) cyt.: „Art. 4. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.” Tak więc w świetle 

prawa nie podział geodezyjny, czy sieci infrastruktury technicznej, a jedynie ustalenie przeznaczenia terenu  decyduje o zgodności z prawem 

wykorzystania danej nieruchomości. 

Podobnie zapisy ewidencji gruntów nie są normatywne w kwestii przeznaczenia nieruchomości cyt.: „Tylko i wyłącznie postanowienia planu 

zagospodarowania przestrzennego są rozstrzygające w przedmiocie charakteru przeznaczenia konkretnego terenu. Nie mają w tej kwestii znaczenia 

dane ujęte w ewidencji gruntów. Ewidencja ta ma ze swej strony charakter informacyjny i jest prowadzona w celu uporządkowania informacji o 

gruntach, jednakŜe nie rozstrzyga o ich przeznaczeniu. Z przepisu art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) wynika obowiązek zgłaszania zmian wszelkich danych objętych ewidencją gruntów (dane te określone są w art. 20 

ust. 1 ustawy). Wskazuje to jednoznacznie na charakter informacyjny, a nie normatywny ewidencji gruntów. Nie moŜna zatem wywodzić przeznaczenia 

swojej nieruchomości z danych zawartych w ewidencji gruntów.” [wyrok z 9 lipca 2008r. II SA/Gd 702/07; LEX nr 459339]. 

5. Nie istnieje wymóg zawiadamiania o sposobie rozpatrzenia uwag, czy teŜ udzielania odpowiedzi wnoszącym uwagi, poniewaŜ nie znajduje to oparcia 

w przepisach prawa administracyjnego. Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 

uchwala Rada Gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art.11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. Unormowanie to jednoznacznie określa sposób 

postępowania Rady Gminy z uwagami złoŜonymi do studium, a sposób rozstrzygnięcia uwag (merytoryczne odniesienie się do nich) powinien być 

zawarty w załączniku do uchwały [LEX nr 459339]. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) rozstrzygnięcia 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszałka województwa o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu albo wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa – nie podlegają zaskarŜeniu do sądu administracyjnego. 
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(podpis Wójta Gminy Konopnica) 


