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Wstęp - Zakres zmiany studium 

 

1. Aktualna Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Świdnik, realizowana jest na podstawie uchwały nr L/314/2010 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 13 maja 2010 r. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 3 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu               

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po zaopiniowaniu 

przez Komisję Strategii i Rozwoju GMŚ oraz Komisję Gospodarki Komunalnej                          

i Mieszkaniowej.  

2. W Uzasadnieniu do podjęcia Uchwały Rady Miasta Świdnik w sprawie przystąpienia do 

zmiany SUiKZP wskazano na dużą presję inwestycyjną Miasta Świdnik jako obszaru  

ościennego w stosunku do Miasta  Lublina. Są to potrzeby mieszkaniowe, jak również 

sytuowanie obiektów aktywności gospodarczej. Jednym z głównych czynników ożywiających 

ruch inwestycyjny jest realizacja lotniska  w Świdniku. Pomimo, że w obowiązującym 

Studium przyjęto zabezpieczenie potrzeb rozwojowych miasta na perspektywę 15 lat – już 

obecnie właściciele gruntów zgłaszają potrzebę zmian  przeznaczenia planistycznego części 

swoich nieruchomości. Dodatkowym powodem przystąpienia do zmiany, jest konieczność 

prowadzenia stałych działań na rzecz porządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

obszaru gminy i w związku z tym niezbędne jest dokonanie zmian w obowiązujących 

opracowaniach planistycznych, co z kolei musi być poprzedzone zmianą studium. Ponieważ 

zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.) plan miejscowy uchwala rada gminy, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń  Studium (…), dlatego wymagana jest aktualność            

i spójność obydwu opracowań.  

3. Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało potrzebę opracowania nowej redakcji 

rozdziałów obowiązującego dokumentu, zarówno w części Uwarunkowania rozwoju, jak  

i w części Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiany dotyczą głównie aktualizacji 

danych, mających charakter informacyjny i ustaleń dla struktury funkcjonalno-przestrzennej, 

kierunków polityki przestrzennej, kierunków ochrony środowiska przyrodniczego                       

i kulturowego oraz infrastruktury technicznej.  

4. W celu uzyskania czytelności kolejnych zmian przyjęto konwencje rozróżniania tekstu 

„nowego” kolorem niebieskim od pierwotnego pisanego kolorem czarnym. Biorąc pod uwagę 

zmiany ekonomiczne, administracyjne i prawne od 2009 r. (tj. od roku uchwalenia studium) 

oraz ogólne zapisy dotyczące ustaleń studium praktycznie nie było to możliwe bez rezygnacji 

z dużych fragmentów tekstu pierwotnego opracowania. 

 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Podstawa opracowania 

 

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Burmistrza Miasta Świdnik zgodnie z umową zawartą 

pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a pracownią projektową STUDIO KA.  

Celem opracowania jest określenie polityki przestrzennej miasta, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego. Studium obejmuje obszar miasta Świdnik w granicach 

administracyjnych. 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 8 z 222 

 

 

1.1.1 Cel i zakres opracowania  

 

 Podstawą prawną opracowania jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą 

Rada Miasta Świdnik podjęła uchwałę nr L/341/2010 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie 

przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świdnik. 

Zakres Studium określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, celem opracowania Studium jest określenie polityki przestrzennej 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwzględniono zasady 

określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ustalenia Strategii Rozwoju i Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju miasta 

Świdnik.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym 

elementem planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej  

w obszarze miasta. Uwzględnia ono rozwiązania przyjęte w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego. Zawarte w studium ustalenia mają charakter wiążących rekomendacji dla 

administracji samorządowej przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z art. 10 ust 1. w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 
1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,  

2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  

4. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,  

6. zagrożenia bezpieczeństwa ludności jej mienia,  

7. potrzeb i możliwości rozwoju gminy,  

8. stanu prawnego gruntów,  

9. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,  

10. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych - nie występują obszary tego 

typu;  

11. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych - nie 

występują obszary tego typu; 

12. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych - nie 

występują obszary tego typu,  

13. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,  

14. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,  

15. wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej - nie występują obszary tego typu.    

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w studium określa się w szczególności:  
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;  

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

wyłączone spod zabudowy;  

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk;  

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  
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7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu  

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;  

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2  oraz obszary przestrzeni publicznej - 

gmina nie przewiduje przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;  

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne – gmina nie przewiduje sporządzania planów na terenie, których 

wymagana jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych - nie 

występują tego typu obszary;  

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny - nie występują 

obszary tego typu;  

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.  

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. 

zm.) - nie występują obszary tego typu;  

14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;  

15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16)  inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w gminie. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, 

poz. 1233) dopuszcza wykonanie rysunku projektu Studium na mapach topograficznych, 

pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali od 1: 5 000 do         

1:25 000. Stosownie do art. 9 ust. 5. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r.  studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie może stanowić podstawy prawnej 

do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Powyższa regulacja nie oznacza, że decyzje 

administracyjne wydawane dla terenów objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami. 

Przeznaczenie terenu w studium, które jest aktem wewnętrznie obowiązującym w gminie, będzie 

miało znaczenie przy uchwalaniu planów. 

Prace studialne zostały wzbogacone analizami rozwoju przestrzennego. Podstawą przyjętej metody 

jest rozpoznanie stanu poszczególnych dziedzin życia miasta, branż infrastruktury, zjawisk, 

uwarunkowań, potrzeb, tendencji, wniosków i na tej podstawie określenie standardów i możliwości 

rozwojowych. Informacje niezbędne do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik pochodzą z n/w materiałów wyjściowych: 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, Lublin 2002 / z późn. zm./, 

2. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Lublin 2005, 

3. Strategia Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015, Świdnik 2009, 

4. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik, 

uchwalona uchwałą nr XXXVII/217/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2009 r., 

5. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik, 

6. Materiały uzyskane z Urzędu Miasta Świdnik, 

7. Dane statystyczne, GUS 2011 r. i 2012 r. , 

8. Wnioski od organów opiniujących i uzgadniających Studium; 

9. Wnioski od osób fizycznych; 

10. Wnioski Urzędu Miasta, 

11. Dane pomocnicze uzyskane z właściwych instytucji i organów,  

12. Materiały będące źródłem informacji pochodzące z opracowań sporządzonych przez Biuro 

Planowania Przestrzennego w Lublinie.  
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2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Świdnik 

2.1.1 Ogólny opis  

 

Miasto Świdnik (gmina miejska) położone jest w centralnej części województwa lubelskiego 

i  północno-zachodniej części powiatu świdnickiego. Od zachodu graniczy z Lublinem, wschodu  

z gminą Mełgiew, południa z gminą Głusk, północy z gminą Wólka Lubelska. Miasto zlokalizowane  

jest w odległości 10 km od Lublina, 170 km od Warszawy, 90 km od najbliższego przejścia 

granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 135 km od przejścia granicznego w Hrebennem i 170 km 

przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. 

  

 
Ryc. 1. Powiat Świdnicki  

 

 Świdnik pełni funkcję ośrodka mieszkaniowego i przemysłowego, jest ważnym ośrodkiem 

handlowym, finansowo-gospodarczym, administracyjnym i kulturalno-oświatowym. Miasto położone 

jest przy drogowym szlaku komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu: droga krajowa nr 12  

i 17 stanowiącym główną oś transportową województwa lubelskiego. Przez miasto przebiega 

dwutorowa linia kolejowa o dużej przepustowości Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk.  

W Świdniku zlokalizowany jest Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, siedziba Powiatu 

Świdnickiego w skład którego wchodzą gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik i Trawniki, 

zlokalizowany jest Regionalny Port Lotniczy obsługujący komunikację lotniczą na liniach krajowych  

i międzynarodowych.  

Miasto powstało w oparciu o tradycje międzywojennego przemysłu lotniczego Lubelszczyzny. 

W 1950 roku rozpoczęto budowę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Powstające obok osiedle 

mieszkaniowe otrzymało w 1954 roku prawa miejskie. Pierwsze hale produkcyjne, w których 

rozpoczęto produkcję zespołów do odrzutowego samolotu myśliwskiego MIG-15, powstały w latach 

1950-52. W 1952 roku zapadła decyzja o umiejscowieniu w WSK Świdnik produkcji śmigłowców. 

Historia miasta ściśle powiązana jest z dziejami tego zakładu przemysłowego i zabezpieczeniem 

potrzeb socjalno-bytowych oraz techniczno-administracyjnych pracującej w zakładzie załogi. Wraz  

z rozwojem fabryki zaczęło się także powiększać osiedle miejskie. Miasto rozbudowało się w 

kierunku wschodnim i południowym. W Świdniku powstawały szkoły, ośrodek sportowo-rekreacyjny,  

nowe pawilony handlowe oraz reprezentacyjne jak na tamten czas – kino „LOT”. Z czasem 
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powstawały inne zakłady produkcyjne i usługowe, rozbudowała się sieć handlowa, a przede 

wszystkim nowe osiedle mieszkaniowe. 

 

Podstawowe informacje:  

 Powierzchnia miasta - 20,35 km
2
, 

 Liczba mieszkańców - 40 373 (stan na 31.12.2012 r.)  

 

Świdnik należy do najgęściej zaludnionych gmin w województwie lubelskim. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosi 1984 osoby/km²; dla porównania średnia gęstość zaludnienia  

w województwie lubelskim wynosi 86 osób/ km² a kraju 122 osoby/ km². 

 .  

 

 

 

 
 

Ryc. 2 Gmina Miejska Świdnik.. 
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Wybrane dane statystyczne 

Rok 2012 
Powierzchnia w ha 2035 
Ludność 40373 
Ludność na 1 km2 1984 
Wskaźnik feminizacji  109 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym  

56,3 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne  10 
Liczba ludności na 1 zakład opieki 

zdrowotnej  

1625 

Mieszkania oddane do użytkowania 262 
Pracujący na 1000 ludności 210 
Bezrobotni zarejestrowani  2276 
 % ogółu ludności – korzystającej z 

instalacji:  

                 wodociągowej, 

                 kanalizacyjnej, 

                 gazowej. 

 

 

97,0 

94,3 

96,5 
Tab. 1  Wybrane dane statystyczne

1
 

 

Ludność według grup wieku:  

0-19 lat - 7545 osób 

20-54 lat - 20699 osób 

55-69 lat - 8336 osób  

70 lat i więcej - 4051 osoby 

Ludność w wieku:  

przedprodukcyjnym  - 6677 osób (16,4 %) 

produkcyjnym - 26341 osoby (64,8%) 

poprodukcyjnym - 7613 osoby (18,7%) 

 

2.2 Demografia i struktura zatrudnienia 

 

2.2.1 Potencjał demograficzny 

 Pod względem liczby ludności Świdnik zalicza się do grupy miast średnich (20 - 100 tys. 

mieszkańców). Na koniec grudnia 2012 r. zameldowane były 40 373 osoby, co stanowi 3,9%  ludności 

województwa lubelskiego.  

Według pierwszych danych demograficznych liczba mieszkańców Świdnika na koniec 1955 r. 

wynosiła 5500 osób; w przeciągu 5 lat podwoiła się i w 1960 roku wynosiła 12 900 osób. W okresie 

dynamicznego rozwoju  w latach 1960 - 1990 nastąpił  trzykrotny wzrost  liczby ludności i w 1990 r. 

Świdnik liczył  40 167 mieszkańców. Od 1990 r. liczba mieszkańców utrzymuje się prawie na stałym 

poziomie  powyżej 40 tys., za wyjątkiem lat 2009-2010, w których spadła poniżej 40 tysięcy. 

Maksymalną liczbę  40 867 mieszkańców osiągnął  Świdnik w 2000 r. minimalną 39 851 w 2010 r.  

W latach  2000-2012 liczba ludności zmniejszyła się o 494 osoby. 

Do lat siedemdziesiątych w ogólnej liczbie ludności przeważali mężczyźni, co wynikało z 

przemysłowego charakteru miasta i zapotrzebowania na siłę roboczą. W latach 1980-1990 liczba 

kobiet i mężczyzn zrównała się, a od 1990 roku występuje przewaga kobiet. Współczynnik 

                                                 
1
  

www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_swidnicki/gmina_swidnik.pdf 
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feminizacji zwiększył się  z 1,06  w 2000 r. do  1,09 w 20012 r. Na koniec 2012 roku Świdnik 

zamieszkiwało 21 013 kobiet (52% ogółu mieszkańców) i 19 360 mężczyzn (48% ogółu 

mieszkańców).  

 

Zestawienie ludności  Świdnika według grup wieku (2012 r.): 

wiek 0-4 

 

5-9 

 

10-14 

 

15-19 

 

20-24 

 

25-29 

 

30-34 

 

 

35-39 

 

40-44 

 

45-49 

 

50-54 

 

55-59 

 

60-64 

 

 

65-69 

 

70 i > 

 

liczba 1989 1772 1648 1948 2471 3243 3595 3200 2547 2415 2806 3413 3038 2174 4114 

Tab. 2  

 

Ludność Świdnika według grup wieku i płci (2012 r.): 

 
  Wykres 1. Ludność Świdnika wg grup wieku i płci 2012 r. Źródło: GUS 

 

Średnia gęstość zaludnienia gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1984 os./km². Na 

zbliżonym  poziomie utrzymuje się od lat 90-tych. Świdnik należy do najgęściej zaludnionych gmin  

w województwie lubelskim. Duża gęstość zaludnienia sprzyja intensywnemu wykorzystaniu 

infrastruktury technicznej i poprawia koncentrację działalności usługowej. Powierzchnia gminy jest 

stała od 1968 r. i wynosi 2035 ha.  

 

Rok Średnia 

gęstość 

zaludnienia 

Ludność 

ogółem 

Kobiety Mężczyźni Kobiety na 

100 mężczyzn 

Współczynnik 

feminizacji 

2012 1984 40 373 21 013 19 360 109 1,09 

2011 1997 40 631 21134 19 497 108 1,08 

2010 2002 39 851 21 145 19 596 108 1,08 

2009 1961 39 899  20 735 19 164 108 1,08 

2008 1968 40 050  20 820 19 230 108 1,08 

2007 1970 40 092 20 811 19 281 108 1,08 
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2006 1970 40 082 20 794 19 288 108 1,08 

2005 1968 40 041 20 726 19 315 107 1,07 

2001 1933 40 805 21 111 19 694 107 1,07 

2000 1935 40 867 21 125 19 742 106 1,06 

     Tab. 3  

                Zmiany demograficzne w latach 1960-1995 

Rok Liczb ludności 

1995 40 389 

1990 40 167 

1985 37 620 

1980 31 972 

1975 26 809 

1970 22 200 

1965 16 700 

1960 12 900 

        Tab.  4  

 

Przyrost naturalny 

   Od początku powstania miasta do roku 2012 wskaźnik przyrostu naturalnego był dodatni; w 2012 r. 

po raz pierwszy osiągnął wartość ujemną i wynosił - 0,4 ‰. Liczba 355 zgonów  przewyższyła o 16 

liczbę urodzeń żywych (339). W 2000 roku przyrost naturalny był wyższy od obecnego o 3 ‰.   

 

    Zestawienie liczby urodzeń i zgonów w latach 2000-2012 

Rok Urodzenia żywe na 

1000 osób 

Zgony na 1000 

osób 

Przyrost 

naturalny 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2000 

8,4 

9,4 

9,7 

9,8 

10,0 

9,2 

9,4 

8,9 

8,7 

8,8 

8,6 

8,6 

8,2 

7,7 

7,4 

7,4 

7,8 

6,2 

-0,4 

0,9 

1,1 

1,6 

2,3 

1,7 

2,1 

1,2 

2,6 

    Tab. 5  

 

Migracja ludności 

Świdnik podobnie jak większość miast województwa lubelskiego wykazuje ujemne saldo 

migracji (różnica między imigracją i emigracją). Ruch ludności w 2012 r. wykazuje przewagę 

wymeldowań nad zameldowaniami. Ujemne saldo migracji na pobyt stały wyniosło 262 osoby, w tym 

migracje zagraniczne 21, migracje wewnętrzne 241 osób. Poziom salda wyniósł - 6,49 ‰.  
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Ruch ludności w 2000,  2010, 2012 r.  

Rok Ludność 

ogółem  

Napływ 

(osoby) 

Odpływ (osoby) Saldo 

(osoby) 

Poziom salda 

(‰ ) 
2000  40 253 455 485 - 30 - 0,74 
2010  39 851 430 521 - 91 - 2,28 
2012  40 373   - 262 -6,49 

     Tab. 6 
Z porównania liczb wynika, że poziom ujemnego salda migracji w 2012 r. zwiększył się  

3-krotnie w porównaniu do 2010 r. i ponad 8- krotnie w porównaniu do 2000 r. 

 

Struktura wieku 

Na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (2011 r.):  

Liczba dzieci i młodzieży wg edukacyjnych grup wieku  
1. przedział wieku 0-2 lata - 1 212 os. 

2.          „                 3-6 lat  -  1 600 os. 

3.          „                 7-12 lat - 1 974 os. 

4.          „               13-15 lat - 1 110 os.           

Ludność wg ekonomicznych grup wieku (2012 r.): 

1) wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) – 6 559 osób (16,2 %), 

2) wiek produkcyjny (wiek zdolności do pracy: mężczyźni 18-64, kobiety 18-59) 25832 osób 

(64,0%), 

3) wiek poprodukcyjny (mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety powyżej 60 lat) – 7982 osób    

(19,8%). 

Statystycznie co piąty mieszkaniec Świdnika jest w wieku emerytalnym (poprodukcyjnym). Na terenie 

gminy w 2012 r. w wieku produkcyjnym było 25 832 osób, co stanowi prawie 64% ogółu 

mieszkańców. Grupa ta bardzo powoli lecz systematycznie  maleje w stosunku do lat poprzednich. Od 

2011 r. grupa w wieku poprodukcyjnym powiększyła się o 500 osób.  Wskazuje to na starzenie się 

społeczeństwa, co jest zjawiskiem niepokojącym ale typowym dla regionu oraz kraju. 

 W wieku produkcyjny mobilnym zawodowo (20-44 lat) znajduje się 15 056 osób (37,3%).  

Na koniec 2012 r.: 

 współczynnik obciążenia demograficznego wynosił 56,3 (liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym  przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym);  

 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 30,9;  

 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym - 121. 

 

Na przestrzeni 10 lat wystąpiła tendencja pogarszania struktury wieku. Zmniejszył się udział 

ludności w wieku przedprodukcyjnym, a wzrósł w wieku poprodukcyjnym.  

W 2000 r. mieszkało w Świdniku 9 098 osób w wieku przedprodukcyjnym, 26 213 osób  

w wieku produkcyjnym i 4 942 osoby w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia 

demograficznego dla wieku przedprodukcyjnego zmalał z 22,6 w 2000 r. do 16,2  w 2012 r., natomiast 

dla wieku poprodukcyjnego wzrósł z 12,3 w 2000 r. do 30,9  w 2012 r.  

Udział procentowy ludności w wieku produkcyjnym na przestrzeni lat 1980 -2012 utrzymuje się 

na stałym poziomie ok. 64%, natomiast nastąpił dwukrotny spadek liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i aż 5-krotny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany struktury demograficznej Świdnika na przestrzeni 35 

lat. Wskazuje na rosnący odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym (starzenie się społeczeństwa).  
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    Ludność Świdnika wg ekonomicznych grup wieku 

 

Rok 

Udział procentowy  

wiek 

przedprodukcyjny 

(%) 

wiek 

produkcyjny 

(%) 

wiek 

poprodukcyjny (%) 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2000 

1980 

1978 

16,2 

16,4 

16,6 

16,6 

17,0 

17,3 

17,9 

18,0 

22,6 

31,5 

31,6 

64,0 

64,8 

65,4 

65,9 

66,3 

66,6 

66,6 

66,0 

65,1 

64,0 

63,8 

19,8 

16,4 

18,0 

17,5 

17,0 

16,0 

15,5 

14,0 

12,3 

4,5 

4,6 

     Tab. 7 

Wniosek: Duży odsetek ludzi starszych powoduje wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi 

właściwe dla tej grupy ludzi. 

 

 

 

Wykres 2. Ludność wg ekonomicznych grup wieku (2011 r.): 

 

2.2.2 Rozwój gospodarczy 

 

Rynek pracy 

Według danych GUS na  koniec 2012 r. w Świdniku zatrudnionych było 8480 osób, w tym 

3807 kobiet. Największymi pracodawcami na terenie Świdnika są:  

 zakłady lotnicze WSK-PZL Świdnik, zatrudniające 3240 osób, w większości z terenu miasta. 

Zakłady są najważniejszym producentem branży lotniczej, produkują śmigłowce  i podzespoły 

do samolotów. W przeciągu  60 lat wyprodukowały ponad 7400 śmigłowców.  Są jedynym 

polskim wytwórcą  OEM (producent oryginalnego wyposażenia) z pełną zdolnością  
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w zakresie projektowania, badań i rozwoju, integracji systemów, produkcji, realizacji 

wsparcia i szkoleń oraz modernizacji śmigłowców. PZL-Świdnik pełni rolę kluczowego 

partnera przemysłowego w sektorze lotniczym, dostarczając struktury lotnicze dla wielu 

wiodących producentów na całym świecie. Produkty zakładów mogą być wykorzystywane w 

misjach cywilnych i wojskowych. Od 2010 r. PZL-Świdnik jest częścią grupy Agusta 

Westland. Aktualnie zakłady produkują lekki śmigłowiec SW-4 Puszczyk,  śmigłowiec W-3  

i AW149, podzespoły do samolotów w oparciu o programy kooperacyjne z szeregiem firm 

zagranicznych, do których między innymi należą: AUGUSTA, EUROCOPTER, LATECOERE, 

EADS SOGERMA, GKN AEROSPACE,UK. 

 Liczącym się zakładem zatrudniającym 200 pracowników jest HANYANG Polska Sp. z o.o., 

specjalizujący się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz projektowaniu i produkcji 

narzędzi formujących.  

 Regionalny Park Przemysłowy Świdnik Sp. z o. o., w obszarze którego funkcjonuje 41 firm 

zatrudniających około 1000 pracowników. Regionalny Park Przemysłowy Świdnik działa na 

rzecz restrukturyzacji i rozwoju regionalnego, a w szczególności aktywizacji rejonu 

świdnickiego. Park (pierwotnie Park Technologiczny) został utworzony w wyniku 

restrukturyzacji majątkowej i podmiotowej PZL-Świdnik S.A. na bazie istniejącej 

infrastruktury produkcyjno-technologicznej. Został wyłączony z procesu produkcyjnego PZL-

Świdnik S.A. i wyodrębniony z jego terenów. Teren jest własnością Skarbu Państwa w 

wieczystym użytkowaniu PZL-Świdnik S.A. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

realizującą zadania statutowe na zasadach "non profit". Gmina Miejska Świdnik jest 

udziałowcem RPP ŚWIDNIK. Park zajmuje powierzchnię ok. 50 ha terenów wyposażoną 

w sieci energetyczne, cieplne, wodno-kanalizacyjne i teletechniczne, posiada dobrą 

infrastrukturę komunikacyjną, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Do Parku 

doprowadzona jest bocznica kolejowa z rampami rozładowczymi. Położenie Parku jest 

korzystne ze względu na sąsiedztwo Portu Lotniczego.  

 Liczne miejsca pracy zlokalizowane są w strefie aktywności gospodarczej położonej  

w południowej i pd. -zach. części miasta, wzdłuż ulicy Piaseckiej. Zlokalizowane są tu 

zakłady produkcyjne, usługowe, składy, hurtownie branży budowlanej, motoryzacyjnej, 

spożywczej np. „Balex-Metal”, ROLMAX” PHU, „Wulkano” s.c., „KEWT” Centrum 

Motoryzacji, Centrum Dystrybucji Komp. Piwowarska S.A, „Skania”, Audi VW Danelczyk,  

i inne. 

 Koncentracja usług występuje również przy ul. Armii Krajowej gdzie zlokalizowana jest 

hurtownia odzieżowa, spożywcza, usługi motoryzacyjne, produkcja pieczywa a także przy 

ulicy przy ul. Żwirki i Wigury w miejscu danej Gminnej Spółdzielni, gdzie ulokowane są 

usługi i produkcja.  

 

Przedsiębiorczość  

Na dzień 31.12.2012 r. w Świdniku w rejestrze REGON zarejestrowanych  było 3513  

podmiotów gospodarki narodowej
2
. W sektorze prywatnym zarejestrowano  3436 a w sektorze 

publicznym 77 jednostek gospodarczych.  

Ilość podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON jest podstawowym 

wskaźnikiem aktywności gospodarczej i obrazuje zaangażowanie lokalnego środowiska w proces 

przedsiębiorczości.  Do 2000 r. Świdnik miał niski wskaźnik nasycenia przedsiębiorczością i wynosił  

w 2000 r. 70 podmiotów gosp. na 1000  mieszkańców. Sytuował on  miasto na przedostatnim miejscu 

                                                 
2
  bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 
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w rankingu 42  miast woj. lubelskiego. Niskie nasycenie przedsiębiorczością wynikało z uzależnienia 

miasta od jednego dużego pracodawcy, zatrudniającego w latach siedemdziesiątych ok. 7 tys. ludzi. 

Od 2000 r. przybywało w mieście firm a wskaźnik przedsiębiorczości wzrósł w 2012 roku do 87. 

Wzrost o 25% wskaźnika z 70 w 2000 r. do 87 w 2012 r. obrazuje dynamikę wzrostu nasycenia 

przedsiębiorczością. Świadczy o powstaniu korzystnego klimatu dla rozwoju biznesu z jednej strony,  

z drugiej zaś ma związek ze zwolnieniami  z WSK na przestrzeni ostatnich 12 lat.  

Wskaźnik aktywności gospodarczej dla Świdnika   jest wyższy niż dla Powiatu Świdnickiego 

(73,1) i woj. lubelskiego (76,7), lecz niższy niż dla Lublina (118) i kraju (103,2). Pozytywnym 

zjawiskiem  jest fakt, że współczynnik przedsiębiorczości wykazuje tendencję wzrostową.  

Na 3513 podmiotów  gospodarki narodowej zarejestrowanych jest 2814 osób fizycznych i 699 

osób prawnych. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podziale na sekcje, 

największą liczebność wykazuje Sekcja G, tj. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, a także F, tj. budownictwo. Analiza pozwala na stwierdzenie, 

że wśród podmiotów gospodarczych dominują firmy usługowe. Widoczne jest także skoncentrowanie 

podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym, 

czyli Sekcja C oraz podmiotów prowadzących działalność w Sekcji M, tj. prowadzących działalność 

profesjonalną, naukową i techniczną, a także w Sekcji H, tj. transport i  magazynowanie. 

 Dla wzmocnienia potencjału ekonomicznego miasta, ważne jest pozyskiwanie inwestorów 

zagranicznych.  Świdnik podobnie jak całe województwo lubelskie zajmuje niskie miejsce pod 

względem przyciągania kapitału zagranicznego. W 2012 roku zarejestrowane było na terenie Świdnika 

29 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego.  

Natomiast aktywność gospodarcza określona liczbą zarejestrowanych spółek prawa 

handlowego określa pozycję konkurencyjną miasta rozumianą jako zdolność do tworzenia 

sprzyjających warunków dla rozwoju firm lokalnych oraz do przyciągania inwestorów zewnętrznych. 

W Świdniku na koniec 2012 r. zarejestrowane były 192 spółki prawa handlowego co w  przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców daje wskaźnik  4,8. W porównaniu do 2000 r. (2,2), wskaźnik wzrósł   

dwukrotnie. Na tle innych miast regionu (Lublin 12,1,  Biała Podlaska 8,5, Kazimierz Dolny 7), 

wskaźnik jest nadal niski.    
 

Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej: 

1. 192 spółki handlowe w tym 29 z udziałem kapitału zagranicznego;  

2. 4 spółki handlowe akcyjne w tym 1 z udziałem kapitału zagranicznego; 

3. 154 spółki handlowe z ogr. odpowiedzialnością w tym 25 z udziałem kapitału zagranicznego; 

4. 12 spółdzielni. 

Podmioty gospodarki narodowej w 2012 r.:  

Sekcje wg PKD Dział  

% 

Liczba 

jednostek 

gosp. 

ogółem 

sektor  

prywatny 

 [jedn. gosp] 

sektor publ. 

 [jedn. gosp] 

Sekcja A- rolnictwo leśnictwo 0,63% 22 21 1 

Sekcja B - górnictwo i wydobywanie 0,02% 1 1 1 

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe 10,67% 375 374 1 

Sekcja D - budownictwo 0,20 % 7 6 1 

Sekcja E - Dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami,  działalność związana z 

rekultywacją 

0,26% 9 8 1 

Sekcja F - budownictwo 10,73% 377 376 1 

Sekcja G - handel hurt. i detal. naprawa  27,78% 976 976 0 
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samochodów 

Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa 5,21% 183 183 0 

Sekcja I - zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne 

2,90% 102 102 0 

Sekcja J - informacja i komunikacja 3,16% 111 111 0 

Sekcja K - działalność finansowa i 

ubezpieczenia 

4,41% 155 155 0 

Sekcja L - obsługa rynku nieruchomości 4,24% 149 142 7 

Sekcja M - działalność profesjonalna naukowa i 

techniczna   

8,22% 289 289 0 

Sekcja N - usługi administrowania i działalność 

wspierająca 

1,90% 67 67 0 

Sekcja O - administracja publiczna obrona 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie 

społeczne 

0,37% 13 1 12 

Sekcja P - edukacja 4,27% 150 110 40 

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

6,52% 229 218 11 

Sekcja R - działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 

1,79% 63 61 2 

Sekcja S - pozostała dzielność usługowa,  

Sekcja T - gosp. domowe zatrudniające 

pracowników,  produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby 

6,69% 235 235 0 

Tab. 8 

W Świdniku występuje jeden duży podmiot gospodarki narodowej: WSK-PZL. Uzależnienie od 

jednego pracodawcy stanowi w przypadku załamania koniunktury gospodarczej zakładu zagrożenie 

dla dalszego rozwoju miasta. W mieście dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.  

Podmioty wg klas wielkości:  

 0-9  osób     - 3386  jedn. gosp. 

 10-49 osób   -    96   jedn. gosp. 

 50-249 osób -      2   jedn. gosp. 

 1000 osób i więcej - 1 jedn. gosp.  

 

Wg US w Lublinie na dzień 31.XII.2005 r.  zatrudnionych było ogółem 8435 osób, w tym 3368 kobiet  

 

Rok 2006 

w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie   149 

przemyśle i budownictwie 5255 

usługach rynkowych 1311 

usługach nierynkowych 1720 

Razem  8435 

 

Wysoki udział osób zatrudnionych w przemyśle, jest związany z uzależnieniem miasta od 

jednego dużego podmiotu gospodarczego w branży przemysłowej.  
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Pracujący wg sektora gospodarki w 2006 r. 

Wyszczególnienie 
powiat województwo kraj 

zatrudnienie udział zatrudnienie udział zatrudnienie udział 

rolnictwo 6 212 35% 277 933 44% 2 124 786 21% 

przemysł 6 607 38% 109 592 18% 2 985 836 30% 

usługi 4 710 27% 238 276 38% 4 987 641 49% 

Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS 

 

Analizując dane zawarte w tabeli zamieszczonej powyżej należy stwierdzić, że występują 

istotne dysproporcje pomiędzy powiatem świdnickim, województwem i krajem, jeśli chodzi 

o procentowy udział pracujących w poszczególnych sektorach lokalnej gospodarki (brak danych 

 z ostatnich lat na temat samego Świdnika). Szczególnie zauważalny jest duży odsetek pracujących  

w przemyśle; sytuacja ta jest spowodowana dominacją na lokalnym rynku pracy jednego pracodawcy 

– WSK „PZL Świdnik” S.A. Wysoki udział utrzymujących się z rolnictwa jest charakterystyczny dla 

tego regionu. Wynika to po części ze sprzyjających dla rolnictwa warunków (ziemie dobrej klasy),  

a częściowo z braku miejsc pracy w pozostałych sektorach. Zatrudnienie w usługach jest stosunkowo 

niskie. Świdnik jest rynkiem, na którym sektor usług jest rozwinięty odpowiednio dla potrzeb 

średniego  miasta. Nie bez znaczenia jest fakt sąsiadowania z Lublinem, w którym lokują swą 

działalność firmy usługowe poszukujące masowego klienta, bądź też trafiające ze specjalistyczną 

ofertą do wąskiej grupy potencjalnych odbiorców. Toteż właśnie w Lublinie jest relatywnie większe 

zatrudnienie w sektorze usług. 

 Istotnym wskaźnikiem aktywności gospodarczej jest oferta inwestycyjna Gminy Miejskiej 

Świdnik. Oprócz bardzo atrakcyjnych terenów w obszarze Regionalnego Parku Przemysłowego  

o pow. ok. 40 ha  przeznaczonych pod działalność produkcyjną o wysokiej i średniej intensywności 

zagospodarowania, na uwagę przedsiębiorców zasługują tereny przy drodze nr 822 (ul. Mełgiewska), 

we wschodniej części miasta przy ul. Armii Krajowej oraz w południowej części miasta wzdłuż  drogi 

Piaseckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3.  Tereny 

inwestycyjne Gminy 

Miejskiej Świdnik  
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2.2.3 Bezrobocie    

 

Bezrobocie oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania  

i deklarujących chęć jej podjęcia. W Świdniku bezrobocie jest ważnym problemem społecznym. 

Według danych GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2012 roku wynosiła 2 276 

osób, co umiejscowiło Świdnik na szóstym miejscu w woj. lubelskim (za Lublinem, Białą Podlaską, 

Kraśnikiem i in.) pod względem ilości ludzi pozostających bez pracy. Zarejestrowane bezrobotne  

kobiety w liczbie 1114 stanowiły 49,9% ogólnej liczby bezrobotnych. Udział zarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,8 %, zaś udział zarejestrowanych 

kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym 8,9%, (dane dotyczą podmiotów gospodarczych,  

w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych 

w rolnictwie). W porównaniu do 2011 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 74 osoby przy niższej o 258 

osób ogólnej liczbie mieszkańców (2011 r. - 40631 osób).  Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost 

liczby bezrobotnych mężczyzn z 47,9% w 2011 r. do 50,1% w 2012 (bezrobocie mężczyzn ma 

bardziej negatywne skutki społeczne niż bezrobocie kobiet). Innym problemem na rynku pracy jest 

zjawisko bezrobocia długotrwałego tj. trwającego dłużej niż 24 miesiące, które skutkuje 

marginalizacją i izolacją, a w efekcie wykluczeniem społecznym. Długotrwale bezrobotnych było  

w 2012 r. 1206 osób.  

       Dla porównania dane o ilości bezrobotnych w 2001 i 2002 r. (Studium 2009 r.) 

 

Bezrobotni 

Rocznik Statystyczny 

Woj. Lubelskiego  stan 

na 31.XII.2001 r. 

Powiatowy Urząd Pracy w 

Świdniku 

stan  na 31.XII.2002 r. 

ogółem 3 398 3 359 

w tym kobiety 1 923 1834 

bezrobotni:   

- uprawnieni do zasiłku 885 (26%) 674 

- bez prawa do zasiłku 2 513 2685 

- pozostający bez pracy do 12 miesięcy 1 846 1503 

- 12 miesięcy i więcej 1 552 732 

 

       oraz 1994 r., 1995 r. i 1996 r.   

Bezrobotni 31.12.1994 31.12.1995 31.03.1996 

Bezrobotni ogółem 3 097 2 588 2 722 

w tym kobiety 1 874 1 641 1 655 

bezrobotni:    

- na stanowiskach robotniczych 1 123 995 1 116 

- na stanowiskach nierobotniczych  969 886 934 

- absolwenci szkół ponadpodstawowych  381 366 342 

- zwolnieni z przyczyn zakładów pracy   372 217 208 

- nie posiadający prawa do zasiłku 1486 1106 1144 

- w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) 2718 2372 2469 

- pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy 1164 804 804 

liczba ofert pracy  27 42 131 

 

2.2.4 Ocena zmian demograficznych i struktury zatrudnienia 

 

Liczba ludności w mieście od lat powoli spada. Ubytek ludności na przestrzeni lat 2000-2012  

wyniósł 494 osoby. Zmniejszenie liczby ludności gminy wiąże się z ujemnym saldem migracji          

(w 2012 r, ubyło  262 osoby) oraz ujemnym przyrostem naturalnym (w 2012 r. ujemne saldo wynosiło 
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15 osób). Z drugiej strony,  rozwój miasta może być związany z funkcjonowaniem lotniska oraz 

rozszerzeniem strefy ekonomicznej miasta Świdnik, których obsługa będzie wymagała zwiększenia 

zatrudnienia. Planowana rewitalizacja poszczególnych terenów miasta, modernizacja oraz rozbudowa 

sieci uzbrojenia terenu, zapewnienie dobrej bazy usług administracyjnych i komercyjnych, poprawa 

bezpieczeństwa, usprawnienie komunikacji oraz zwiększenie i modernizacja istniejących terenów 

rekreacji mają uczynić Świdnik miastem konkurencyjnym dla terenów sąsiednich. Realizacja 

zawartych w Studium celów i w Strategii Rozwoju przełoży się na odwrócenie trwającego od wielu lat 

odpływu ludności. Efektem tych celów będzie zwiększająca się liczba mieszkańców miasta. Można 

założyć, że liczba miejsc w szkołach, szpitalach i instytucjach opieki społecznej zaspokoi potrzeby  na  

kilka najbliższych lat. Zakładając jednak, że  w związku z przewidywanym rozwojem lotniska 

 liczba mieszkańców Świdnika zwiększy się, obsługa mieszkańców istniejącymi usługami może 

okazać się  niewystarczająca.  Niezbędne  będzie poprawienie jakości terenów rekreacyjnych  

i sportu, rozbudowa oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego. Świdnik w wyniku rozwoju 

związanego z funkcjonowaniem lotniska może stać się miastem konkurencyjnym dla gmin sąsiednich 

 

2.2.5 Prognoza demograficzna na lata 2013-2035 w świetle dotychczasowych tendencji 

i zmian zagospodarowania przestrzennego  

 
W poniższej tabeli podano liczbę ludności Świdnika ogółem ( łączna liczba kobiet i mężczyzn) w 

2013 roku oraz przewidywane liczby ludności ogółem w latach kolejnych, aż do roku 2035. Przy 

obliczeniach wzięto za wzór prognozę dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na 

lata 2013-2035. Uwzględniono więc wskaźniki umieralności, płodności, migracji zagranicznych  

i wewnętrznych. 

 
 

Wykres 3. Prognoza demograficzna na lata 2013 – 2035 (źródło: GUS)  

 

rok Ludność ogółem  2020 39398  2028 38267 
2013 39796  2021 39298  2029 38083 
2014 39766  2022 39187  2030 37892 
2015 39719  2023 39061  2031 37695 
2016 39677  2024 38920  2032 37498 
2017 39607  2025 38777  2033 37299 
2018 39545  2026 38617  2034 37097 
2019 39475  2027 38453  2035 36700 
Tab. 9. Prognoza demograficzna na lata 2013 – 2035 (źródło: GUS) 
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Z wyżej zamieszczonej  tabeli i z wykresu wynika, że liczba mieszkańców Świdnika będzie się stale 

zmniejszała. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż obliczenia, których efektem są wyżej 

przedstawione dane, były prowadzone w oparciu o dotychczasowe trendy, między innymi odpływ 

ludności do innych miast.  

W studium założono wzrost liczby ludności wynikający z atrakcyjnego położenia miasta,   

rozwoju strefy aktywności gospodarczej oraz lokalizacji lotniska pasażerskiego. Obsługa lotniska oraz  

rozwój niezbędnych usług (komunikacja,  transport, gastronomia, hotelarstwo, ubezpieczenia) będzie 

generował miejsca pracy. Planowana rewitalizacja poszczególnych terenów miasta, modernizacja  

i rozbudowa połączeń komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, zapewnienie dobrej bazy usług 

administracyjnych i komercyjnych, a także modernizacja istniejących i utworzenie nowych terenów 

rekreacji, mogą uczynić Świdnik miastem dogodnym  do zamieszkania i pracy. Realizacja zawartych 

w Studium celów, może przełożyć się na odwrócenie trwającego od kilku lat odpływu ludności  

i w efekcie wzrostu liczby  mieszkańców.  

 

2.3  Stan Środowiska  

2.3.1 Charakterystyka środowiska przyrodniczego - abiotyczne elementy 

 

1. Położenie geograficzne 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizycznogeograficzne autorstwa J. Kondrackiego i A. 

Richlinga (Kondracki J., Richling A., 2002), Świdnik leży w granicach Prowincji: Wyżyny Polskie 

(34), podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343), makroregion: Wyżyna Lubelska (343.1)  

mezoregion: Płaskowyż Świdnicki (343.16. Z innymi jednostkami współtworzy ona Wyżynę 

Lubelską. Od północnego zachodu graniczy z Wysoczyzną Lubartowską (318.98) należącą do Niziny 

Południowopodlaskiej, od północnego wschodu z Obniżeniem Dorohuskim będącym częścią Polesia 

Wołyńskiego. Płaskowyż Świdnicki zwany również Równiną Łukowską (T. Wilgat, A. Chałubińska), 

jest monotonną płaską równiną denudacyjną pozbawioną pokrywy lessowej i ścinającą margliste 

warstwy górnokredowe. Świdnik położony niemal centralnie na Płaskowyżu Świdnickim, który 

posiada wszystkie przewodnie cechy przyrodnicze mezoregionu. Uwarunkowania przyrodnicze tej 

jednostki fizjograficznej oceniane dla potrzeb rozwoju przestrzennego miasta, wynikają z fizjonomii 

krajobrazu będącego syntezą ukształtowania terenu, nagromadzonych zasobów i walorów przyrody 

oraz jego pokrycia antropogenicznego. 

 

2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu  

W budowie geologicznej obszaru występują wszystkie formacje geologiczne od paleozoiku do 

kenozoiku. W podłożu paleozoicznym dominują osady dewonu i karbonu lubelskiego basenu 

 

węglowego. Utwory te nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju przestrzennego Świdnika. W 

mezozoiku zasadnicze znaczenie mają skały jury i kredy, a zwłaszcza skały górnej kredy stanowiące 

warstwę stropową mezozoiku i zalegające potężną serią o miąższości około 900 m. Wykształcone są 

jako margle, wapienie i rzadziej opoki. Według Szczegółowej Mapy Geologicznej  Polski3, arkusz 

Lublin 1:50.000 (Butrym, Harasymiuk, Henkiel, 1982) osady te wychodzą na powierzchnię w rejonie 

Franciszkowa i ciągną się wzdłuż drogi w kierunku Lublina. Utwory mastrychtu mniej wyraźnie 

występują w centralnej i południowo-wschodniej części miasta. Skały kredowe wychodzące na 

powierzchnię są silnie zwietrzałe, a zalegające w warstwach stropowych silnie spękane. Spękania i 

                                                 
3
  arkusz Lublin 1:50.000 (Butrym, Harasymiuk, Henkiel, 1982) 
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szczeliny umożliwiają gromadzenie się i ruch wód podziemnych. Formacja kredy jest głównym 

wodonoścem zarówno w Świdniku jak i w tej części województwa. Kenozoik reprezentowany jest 

przez utwory trzecio i czwartorzędowe. Pokrywa skał trzeciorzędowych, wykształconych jako gezy  

z przewarstwieniami wapnia, ciągnie się zwartym pasem w części północnej i zachodniej miasta 

(Kolonia Świdnik Mały, Kolonia Krępiec). Natomiast część wschodnią stanowią, zróżnicowane  

w swej genezie, skały czwartorzędowe, głównie plejstoceńskie. Wykształcone są w postaci pyłów 

piaszczystych i piasków pyłowatych oraz utworów lessopodobnych wytworzonych na marglach. 

Bardzo schematycznie zarysowana budowa geologiczna obszaru świadczy o korzystnych warunkach 

występującego tu podłoża budowlanego dla rozwoju różnych form zainwestowania miejskiego. 

Ukształtowanie rzeźby terenu jest odzwierciedleniem budowy geologicznej. Już sama przynależność 

obszaru miasta do Płaskowyżu Świdnickiego świadczy, iż jednym z kryteriów wydzielenia tego 

mezoregionu była jego płaskość. Płaskowyż Świdnicki to płaska monotonna równina o deniwelacjach 

wynoszących około 40 m i spadkach terenu w granicach 3%.  Występują również tereny o spadku  do 

5%. Najwyżej położone tereny (wysokość 218 m n.p.m.) znajdują się w południowej części miasta 

przy ulicy Widokowej i Fiołkowej, natomiast najniższej położone tereny (183 m n.p.m.)  występują na 

łąkach w rejonie źródła rzeki Stawek  we wschodniej części Gminy. Elementem pochodzenia 

antropogenicznego o wysokości 195,5 m jest nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy 

ulicy Krępieckiej. W granicach miasta występują słabo zarysowane suche doliny i łagodne stoki 

wzniesień. Z uwagi na ukształtowanie terenu na obszarze Świdnika, mimo iż słabo zarysowane, 

dominują dwie ekspozycje terenu: południowa i północna. W południowo-wschodniej części miasta,  

w dnie rozległej rzeki denudacyjnej (głównie w okolicach Krępca), wykształciły się warstwy krasowe, 

okresowo lub stale podmokłe. Sporadycznie występują one również na zrównaniach 

wierzchowinowych znajdujących się w południowej części miasta. 

 

3. Klimat 

 

Na podst. komentarza do mapy sozologicznej
4
 w skali 1:50 000 arkusz M-34-34-A Lublin ustalono: 

W podziale klimatycznym A. i W. Zinkiewicz (1975), teren na którym znajduje się Świdnik  

należy do dziedziny klimatycznej lubelsko - chełmskiej. Obszar Lubelszczyzny  znajduje się w strefie 

klimatów przejściowych kształtowanych przez masy powietrza polarno-morskiego (Pm 59,1%), które 

mają decydującą rolę w kształtowaniu pogody. Napływają one z zachodu, natomiast polarno-

kontynentalnego (PC 41,4%) napływają ze wschodu (powietrze arktyczne (A), tropikalno-morskie 

(TM) oraz kontynentalne (Tc) odgrywa znacznie mniejszą rolę, stanowiąc mniej niż 10% ogółu mas 

powietrza). Konsekwencją takiego położenia jest duża zmienność stanów pogody. Powietrze polarno- 

morskie ma znaczną wilgotność i powoduje spadek temperatury latem i ocielenie zimą. Efektem jest 

zmniejszenie amplitudy temperatur oraz wzrost zachmurzenia. Masy powietrza polarno 

kontynentalnego przynoszą latem ciepłą i słoneczną pogodę, zimą zaś wywołują spadek temperatury. 

W ogólnej cyrkulacji stanowią one aż 90% wszystkich mas powietrza napływających nad teren miasta. 

Ponieważ obszar Lubelszczyzny leży w strefie ścierania się wpływów klimatu morskiego  

i kontynentalnego z dominacją cyrkulacji polarno-morskiej, konsekwencją jest duża zmienność 

stanów pogody. Cyrkulacja atmosferyczna na Lubelszczyźnie wykazuje charakterystyczny przebieg 

roczny. W listopadzie i grudniu dominuje cyrkulacja zachodnia, głównie cyklonalna. Zimą zaznacza 

się udział spływu mas powietrza z kierunku południowego i południowo-wschodniego. W okresie 

wiosny i połowy lata (od kwietnia do sierpnia) wzrasta częstość adwekcji powietrza z północy oraz 

wzrasta częstość sytuacji antycyklonalnych. We wrześniu i październiku przeważa zachodni kierunek 

                                                 
4
  Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz M-34-34-A Lublin 
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adwekcji, głównie w układzie antycyklonalnym. Na zmienność warunków pogodowych największy 

wpływ mają fronty atmosferyczne. Średnio w roku nad Lublinem notuje się 134 fronty. Oznacza to, że 

co trzeci dzień jest dniem z frontem. Przez 1/3 roku występują fronty atmosferyczne  najczęściej 

zimne, które przynoszą  ze sobą blisko ¾ rocznych opadów atmosferycznych Najwięcej dni z pogodą 

frontową występuje w listopadzie i grudniu, a najmniej w czerwcu i sierpniu. Pod względem 

anemologicznym (anemologia - nauka o wiatrach), w skali rocznej istnieje wyraźna przewaga wiatru  

z sektora zachodniego (SW, W, NW, łącznie ponad 40% częstości). Najrzadziej notuje się wiatry  

z kierunku północno-wschodniego i północnego. Średnia prędkość wiatru w mieście wynosi 3,0 m/s.  

Średnia roczna temperatura powietrza w rejonie Świdnika wynosi ok. 7,6ºC. Najzimniejszymi 

latami był rok 1956 i 1985, a najcieplejszym rok 1983. Średnia temperatura półrocza zimowego 

wynosiła 1,2º C, a półrocza letniego (V-X) 14,9ºC. W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec ze średnią temperaturą 18,7ºC, a najchłodniejszym styczeń ze średnią temperaturą – 2,9ºC. 

Zima trwa zwykle ok. 76 dni.  Bardzo niekorzystną cechą klimatu dla wegetacji roślin są przymrozki 

wiosenne i jesienne. Nasilenie ich przypada na koniec kwietnia i początek maja, chociaż zdarza się, że 

występują jeszcze w czerwcu. Przymrozki notowane są średnio przez 40-42 dni w roku. Pokrywa 

śnieżna zalega 85 - 90 dni w roku. Okres wegetacyjny (ze średnią dobową temperaturą powyżej 5ºC) 

trwa ok. 214  dni w roku. Notuje się średnio 5-10 dni z opadem gradowym. Dni z opadem 

przekraczającym  0,1 mm jest ok. 140, natomiast z opadem większym od 10 mm tylko 14. Maksimum 

opadów 200-220 mm występuje latem, a minimum zimą (90- 110 mm).  

Średnia roczna suma opadów waha się w granicach 540 - 600 mm. Wyraźna jest przewaga 

opadów letnich nad zimowymi. Największe nasilenie opadów występuje w miesiącach letnich (220 

mm) z maksimum w czerwcu i sierpniu (po około 70 mm) i lipcu około 80 mm. Najniższe opady 

występują w styczniu i lutym (około 25 mm). Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi średnio 80 dni 

w roku.  

 

4. Gleby oraz stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna, gleby 

Ustalono na podstawie komentarza do mapy sozologicznej w skali 1: 50 000 arkusz M-34-34-A 

Lublin: 

 W rejonizacji rolniczo-przyrodniczej Lubelszczyzny (Turski i inni, 1993), obszar Świdnika 

położony jest w rejonie Wyżyny Lubelskiej.   

Pokrywa glebowa obszaru jest mało zróżnicowana. Na terenie Świdnika gleby wytworzyły się  

z utworów lessowatych (pyły piaszczyste, piaski pylaste) zalegających na wapieniach i marglach, na 

których wytworzyły się gleby pseudobielicowe lub brunatne wyługowane  i kwaśne. Są to gleby 

mające podobnie jak gleby wytworzone z lessów bardzo korzystne warunki wilgotnościowe. 

Jednocześnie odznaczają się bardzo dobrymi warunkami infiltracji wód opadowych. Lokalnie 

występują gleby piaskowe a w miejscach wychodni lub bardzo płytkiego występowania margli i opok, 

wykształciły się rędziny. Gleby te przeważają w północnej i zachodniej części miasta. W części 

wschodniej i południowej dominują gleby płowe (pseudobielicowe) wytworzone z utworów 

lessowatych zalegających na podłożu wapiennym lub piaskach słabogliniastych.  

Pod względem bonitacyjnym zdecydowanie przeważają gleby klasy III (IIIa i IIIb) zajmując ok. 

90 % gruntów rolnych. Udział gleb klasy II wynosi 4,5%, a gleb klasy IV (IVa i IVb) 5,3 %. Połowę 

stanowią użytki zielone IV klasy oraz po 25% użytki zielone klas V i VI  (użytki zielone występują  

w obrębie zagłębień bezodpływowych). W granicach miasta nie występują gleby klas I, V i VI. 

Gleby występujące na terenie Świdnika zaliczyć należy do gleb sprzyjających produkcji rolnej. 

Dominuje kompleks pszenny dobry i pszenny bardzo dobry.  W ocenie przydatności rolniczej gleb, 

przydatność gruntów do produkcji rolnej przedstawia się następująco: wśród gruntów ornych 
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największy procent stanowią gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego (2): 71,5%. Do 

kompleksu pszennego wadliwego (3) zakwalifikowano 20% gruntów ornych, a do kompleksu 

pszennego bardzo dobrego 4,5%. Udział pozostałych kompleksów ma znaczenie marginalne i wynosi: 

kompleks żytni bardzo dobry 2,3%, kompleks żytni słaby 1,0%, kompleks żytni bardzo dobry 0,3% 

(kompleks to pojęcie ekologiczne, obejmujące różne rodzaje i typy gleb, zapewniające danej roślinie 

lub grupie roślin odpowiednie warunki siedliskowe; kompleks obejmuje gleby wykazujące zbliżone 

właściwości rolnicze i podobne użytkowanie). 

Biorąc pod uwagę waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyrażoną syntetycznym 

wskaźnikiem oceny gleb podaną w punktach (wg IUNG w Puławach), Świdnik uzyskał 91, 1 punktów 

(dla porównania: Wólka 86,2 pkt, Łęczna 89,1, Niemce 85,5 punktu , Woj. Lubelskie 78 pkt, kraj  

66,6 pkt). Najwyższą ocenę uzyskała gmina Konopnica 103,2 punktu. Uznać należy, że na obszarze 

miasta  występują gleby o wysokich walorach agroekologicznych i użytkowych.  

Do 2011 r. grunty rolne na terenie miast podlegały ochronie (ustawa o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych), co chroniło grunty przed nieuzasadnioną zmianą na cele nierolnicze, jednocześnie 

ograniczało przestrzenny rozwój miasta.  

Grunty rolne na terenie Świdnika (wg ewidencji gruntów na koniec  2013 r.) zajmują powierzchnię   

893 ha  co stanowi 43,8 % powierzchni miasta. Struktura użytkowania gruntów rolnych: 

 grunty orne - 767 ha,  

 sady – 40 ha, 

 grunty orne zabudowane – 83 ha, 

 łąki 2 ha, 

 pastwiska 1 ha. 

Zauważalny ubytek gruntów rolnych w ostatnich kilku latach, wiąże się z realizacją terenochłonnych 

inwestycji drogowych realizowanymi na terenie miasta.  

 

5. Leśna  przestrzeń produkcyjna 

 

Lasy rosnące w granicach administracyjnych Świdnika są lasami gospodarczymi. Gospodarka leśna na 

terenie Świdnika prowadzona jest w oparciu o: 

 dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - Plan urządzenia lasu na lata 2011-2020 

sporządzony dla Nadleśnictwa Świdnik przez Biuro Urządzania Lasów w Lublinie, na 

podstawie stanu lasów w dniu 1 stycznia 2011 r. 

 dla lasów prywatnych - Uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2012 – 2021 przyjęty 

Zarządzeniem Nr 54/11 Starosty Świdnickiego dnia 14.12.2011 r.  

 

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Nadleśnictwo Świdnik zarządza gruntami o powierzchni 

całkowitej 288 ha. W skład lasów wchodzi: kompleks leśny „Rejkowizna” o powierzchni 272 ha,  las 

przy Domach Pomocy Społecznej o pow. 3,8 ha oraz pozostałość po Lesie Szpitalnym na terenie Portu 

Lotniczego. Pod względem siedliskowym jest to las świeży (Lśw) i las mieszany świeży (LMśw). 

Dominuje sosna, dąb i brzoza, a domieszkowo występuje jawor, modrzew i grab. W Lesie Rejkowizna 

wiek części drzewostanów wynosi ponad 100 lat, jednak przeważają lasy w wieku około 70 lat. Na 

podstawie Planu Urządzenia lasu na lata 2011-2020 prowadzona jest gospodarka leśna na terenie 

całego nadleśnictwa. W ramach zaplanowanych prac,  w ciągu 10 lat planuje się pozyskanie surowca 

drzewnego w wymiarze 10655 m3 w wyniku wykonania cięć rębnych. Powierzchniowo planuje się 

wycięcie 32 ha lasu, który następnie będzie z powrotem odnowiony. Od 2011 r. Nadleśnictwo 

wykonało już 10 ha cięć rębnych. Oprócz cięć rębnych wykonywane będą również cięcia przedrębne, 
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które mają na celu wycinkę pojedynczych drzew, aby w rozluźnionym drzewostanie uzyskać dobre 

warunku wzrostowe dla pozostających drzew. Poza tym chodzi o uzyskanie na etapie cięć rębnych 

dobrej jakości surowca drzewnego. W zakres cięć przedrębnych są zaliczane czyszczenia późne, 

trzebieże wczesne, trzebieże późne. W ramach cięć przedrębnych w Uroczysku Rejkowizna 

zaplanowano do pozyskania 946 m3, na powierzchni 123 ha w okresie 10 lat.  

Do 2010 r. w granicach administracyjnych miasta znajdował się fragment Lasu Szpitalnego  

o pow. ok. 23 ha, który w związku z lokalizacją lotniska został wycięty, pozostał mały fragment lasu  

na terenie portu lotniczego.  W decyzji środowiskowej dot. rozbudowy lotniska, został nałożony na 

inwestora obowiązek przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, która została zakończona w 2011 r.   

  Oprócz w/w lasów na terenie GMŚ znajdują się zespoły lasów prywatnych w Osiedlu 

Brzeziny-Kalina i Adampol. Według gminnej ewidencji gruntów, powierzchnia gruntów leśnych 

zadrzewionych i zakrzewionych na terenie Świdnika wynosi 304 ha w tym lasy 300 ha, zadrzewienia 

 i zakrzyczenia 2 ha. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, sprawują Starostowie ( art. 5 ustawy z dn. 21 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z 2005 r.  

Nr 45, poz. 435/. Nadzór prowadzony jest przy pomocy własnych służb  ds. leśnictwa lub poprzez 

powierzenie zadań nadleśniczym. 

Dla prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, występuje potrzeba zwiększenia lesistości  

i kształtowania właściwej struktury lasów (gatunkowej i wiekowej) oraz poprawy stanu ekologicznego 

lasów.   

      Lesistość Gminy Miejskiej Świdnik  

Lesistość Udział % 

Świdnik 14,1 

Powiat Świdnicki 10,9 

woj. lubelskie 23,8 

kraj 30,6 

       Tab. 10 

 

6. Wielkość i jakość zasobów wodnych  

a) WODY PODZIEMNE 

 

 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 406 

 

Świdnik leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406 (Zbiornik Niecka 

Lubelska) (Czerwińska-Tomczyk i in. 2008).  Należy do jednego ze 180 udokumentowanych 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  Zbiornik stanowi źródło wysokiej jakości wód kredowych 

(osady górno kredowe, lokalnie paleoceńsko-górnokredowe, neogeńsko-górnokredowe lub 

czwartorzędowo-górnokredowe). Powierzchnia zbiornika wynosi 7 492,5 km
2
. Zasoby dyspozycyjne 

GZWP 406 wynoszą 1052,7 tys. m³/d, a dla jego wschodniej części, w której położone jest miasto  

Świdnik, należącej do podziemnej zlewni Wieprza, zasoby dyspozycyjne oszacowano na 648,2 tys. 

m³/d. Zbiornik nr 406 charakteryzuje się niską naturalną odpornością na infiltrację zanieczyszczeń 

antropogenicznych. Naturalne warunki kwalifikują go do obszarów o wysokim poziomie zagrożenia 

jakości wód podziemnych ze względu na brak lub nieciągłość nadkładu czwartorzędowego nad 

wodonoścem. Miejsca wychodni utworów kredowych na powierzchnię topograficzną należą do 

obszarów bardzo silnego zagrożenia, natomiast pozostałe obszary wierzchowinowe z cienkimi 

pokrywami lessowymi należą do obszarów średniego zagrożenia wód kredowych.  Zanieczyszczenia 

bakteriologiczne i chemiczne z powierzchni terenu, po przejściu przez strefę aeracji i osiągnięciu 
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powierzchni lustra wody, wykorzystując trudny do rozpoznania system szczelin, mogą migrować na 

znaczne odległości. 

 

   GPWP nr 06 na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie Polski. 

 

 
    Ryc. 4. GPWP nr 06 na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

 

 Ujęcia  wód - strefy ochronne 

Ochrona ujęć wód podziemnych polega na tworzeniu stref ochronny bezpośredniej i pośredniej 

ujęć. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja stref ochronnych ujęć wody dla Świdnika w Krępcu 

przy Al. Lotników Polskich oraz ujęcia w Wierzchowiskach. Zostanie także złożony wniosek o 

wydanie nowego pozwolenia wodnoprawanego na pobór wód podziemnych. 
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Ryc. 5  

 Na obszarze miasta Świdnika występuje jeden podstawowy poziom wodonośny związany  

z węglanowymi utworami kredy górnej z paleocenu. Są to wody szczelinowo-warstwowe krążące  

w silnie spękanych skałach węglanowych. Głębokość występowania wód podziemnych jest dość 

zróżnicowana i wykazuje związek z rzeźbą terenu. Najsilniej zawodnione są warstwy skał 

węglanowych na głębokości 40-80 m. Powyżej 150 m zasoby wód podziemnych sukcesywnie maleją, 

a na głębokości 200 m występuje granica strefy aktywnej wymiany wód w utworach górnej kredy. 

Zwierciadło wód podziemnych generalnie obniża się w kierunku wschodnim ku dolinie rzeki Stawek.  

Zasilanie kredowo-paleoceńskiego poziomu wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację opadów 

atmosferycznych. W rejonie Świdnika jest ona ułatwiona, ponieważ nie występują tu warstwy 

izolujące. Sytuacja taka stwarza jednak zagrożenie dla wód podziemnych z powodu łatwego 

przenikania zanieczyszczeń do wodonośca.  

Intensywny sposób przekształcania stosunków wodnych w okolicach Świdnika został zapoczątkowany 

w roku 1951 po wybudowaniu studni wierconych. Od tamtej pory następowało sukcesywne, w miarę 

wzrostu poboru wód podziemnych dla celów przemysłowych i komunalnych, obniżanie się poziomu 

wód podziemnych. Ostatnio, w wyniku dużych oszczędności zużycia wody oraz poprawy zasilania, 

zwłaszcza zimowego, proces ten został zahamowany, a zasięg leja depresyjnego znacznie się 

zmniejszył. Generalnie można przyjąć, że wody podziemne czerpane dla potrzeb komunalnych 

odznaczają się wysoką jakością i nie wymagają specjalnych zabiegów uzdatniania.  

 

 Mapa przedstawiona na stronie str. 30-tej, obrazuje stopień zagrożenia wód podziemnych. 

W oparciu o legendę do mapy  odczytać można, że bardzo wysoki stopień zagrożenia występuje  w 

okolicach centrum miasta, WSK, ulicy Gospodarczej i Al. Lotników Polskich. Bardzo wysoki stopień 

zagrożenia dotyczy łatwo dostępnych terenów zurbanizowanych, bez  izolacji o płytko występującym 

poziomie wodonośnym (GUPW),  na których prowadzona jest intensywna  eksploatacja wód 

podziemnych i  występują znaczne ilości ognisk zanieczyszczeń.  

Wody podziemne pod pozostałą częścią GMŚ mają wysoki stopień zagrożenia. Wysoki stopień 

zagrożenia dotyczy obszarów bez izolacji, o płytko występującym poziomie wodonośnym,  

z nielicznymi ogniskami zanieczyszczeń lub obszarów o częściowej izolacji5. Są to tereny pod Lasem 

Rejkowizna, niezurbanizowane tereny z zakazem zabudowy lub rozproszoną zabudową zagrodową 

przy ul. położone po północnej stronie torów kolejowych, przy ul. Drewnianej, Brzegowej                     

i   Nadleśnej.                     

 

                                                 
5
  Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:5000, Arkusz Lublin (749). 
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                       Ryc. 6. Mapa hydrogeologiczna Polski

6
, skala 1:50 000  (Pietruszka, Szczerbicka, Zezula 2002). 

 

 
Ryc. 6a Legenda do mapy hydrologicznej Polski, skala 1 : 50 000 (Pietruszka, Szczerbicka, Zezyla 2002) 

                                                 
6
   ark. Lublin 0749 Pietruszka, Szczerbicka, Zezula 2002 
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 Lej depresyjny 

 

Największe zagrożenie wód podziemnych na terenie aglomeracji lubelskiej, wiąże się z długotrwałą 

skoncentrowaną eksploatacją wód podziemnych przez ujęcia komunalne i przemysłowe. Efektem jest 

wytworzenie rozległego leja depresyjnego, wspólnego dla wszystkich ujęć. Lej osiąga dynamicznie 

zmieniającą się głębokość kilkudziesięciu metrów.   

Lokalne badania hydrogeologiczne ujawniły wiele linii nieciągłości lustra wody o amplitudzie rzędu 

2-10 m, rozmieszczonych przeważnie na obszarach wododziałowych oraz wokół ujęć przemysłowych 

w WSK i ujęcia komunalnego w Krępcu przy Al. Lotników Polskich. W 1972 r. powierzchnia leja 

przy poborze 29 mln m3 wyniosła 125 km2. Największy zasięg obniżonego zwierciadła wody 

stwierdzono w 1992 r. przy eksploatacji 50 mln m3 /rok. Od 1994 r. obserwuje się powolne 

wypełnianie leja depresyjnego i zmniejszanie jego zasięgu. (Michalczyk, 1997). Zadecydowała o tym 

mniejsza eksploatacja zasobów podziemnych oraz wyższe zasilanie atmosferyczne na przestrzeni lat 

1994-2001. W okresie 2001-2006 powierzchnia leja depresyjnego wynosiła ok. 120 km².  

 

 Jakość wód 

 

Na terenie Świdnika występują wody klasy IIa. Są to wody dobrej jakości, wymagające prostego 

uzdatniania ze względu na nieznaczne przekroczenia dopuszczalnej w Rozporządzeniu MZ wartości 

nie więcej niż dwu z czterech wymienionych wskaźników: Fe, MN, mętności oraz barwy. W wodach  

wykorzystywanych w Świdniku występują przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza i manganu.  

 

 

b) WODY POWIERZCHNIOWE 

  

Obszar miasta Świdnika leży w strefie wododziałowej między zlewniami rzek Bystrzycy i Stawka. 

Granica działu wodnego biegnie przez Las Szpitalny i teren WSK, okrąża miasto od zachodu 

 i zmieniając kierunek z NW-SE prowadzi w kierunku Krępca. Tak więc część północno-zachodnia 

Świdnika jest odwadniana w kierunku Bystrzycy, a część wschodnia w kierunku Stawka. Dział wodny 

przebiega na wysokości 190-200 m n.m.p.  

 

 Obszar zlewni górnej Mełgiewki (Stawka) 

Pod względem hydrologicznym Świdnik znajduje się w regionie wodnym środkowej Wisły 

należącym do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na pograniczu regionów 

wodno-gospodarczych Bystrzycy (B8) i Wieprza B(10). Należy do obszaru bilansowego Wieprza  

(Z-05). Świdnik  leży  w jednostce bilansowej Z5 w zlewni wód powierzchniowych górnej Mełgiewki 

(Stawka) do ujęcia wody w Krępcu przy Al. Lotników Polskich.  

Na tym terenie,  do czasu ustanowienia obszaru ochronnego w drodze Rozporządzenia Dyrektora 

Zarządu Gospodarki Wodnej (wskazanie w Planie Woj. Lub.), obowiązują zasady  zagospodarowania: 

 eliminacja ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych 

 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

 racjonalnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin 

 zwiększenie naturalnej retencyjności terenów ( tworzenie okien hydrogeologicznych 

zalesianie, ograniczenie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 

 ograniczenie odprowadzania wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej)   

 ochrona doliny rzecznej oraz pozadolinnych podmokłości przed odwodnieniem 
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 wykluczenie lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla 

których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne oraz które 

mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie wód i gruntu 

 

 

 
    Tab.11 Karta Informacyjna Obszaru Bilansowego.  
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Ryc. 7. Położenie rejonów wodno-gospodarczych w obszarze bilansowym Z-05 regionu wodnego Środkowej 

Wisły (RZGW Warszawa), na tle zlewni Wieprza (wg Atlasu hydrologicznego Polski, IMiGW 1987) 

 

 Teren źródliskowy 

 

We wschodniej części miasta, przy granicy z Gminą Mełgiew występuje  naturalny wypływ  wody w 

postaci źródła oznaczonego na hydrogeologicznej mapie Polski w skali  1:50 000  numerem 110. Jest 

to podzboczowo - ascenzyjne źródło o wydajności 20,1 l/s tj. 67,3 m
3
/h, prowadzące wody podziemne 

z utworów kredy górnej. W odległości ok. 300 m na wschód od źródła nr 110, znajduje się drugie 

źródło nr 111  o wydajności 18,7 l/s tj. 72,4 m
3
/h. Obydwa źródła  nr 110 i 111 zasilają ciek zwany 

Stoki będący lewostronnym dopływem rzeki Stawek. Rzeka Stawek płynie przez teren gminy 

Mełgiew na odcinku ok. 15 km i wpada do Wieprza. Według nazewnictwa Mapy Hydrogeologicznej 

Arkusz Lublin, źródło nr 110 znajduje się w miejscowości Krępiec II, zaś źródło nr 111 w 

miejscowości Krępiec I.  Współrzędne źródła nr 110 wskazują na bezpośrednie sąsiedztwo ujścia 

kolektora wód deszczowych odprowadzanych ze Świdnika. 
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                      Ryc. 8.  Mapa hydrogeologiczna Polski, skala 1:50 000 ark. Lublin (0749)
7
  

 

 

Zestawienie wyników pomiaru źródeł 

Numer  

zgodny 

z mapą 

dokumen-

tacyjną* 

Współrzędne wg pomiaru 

GPS** 
Miejsco-

wość 

Wys. 

m n.p.m. 

Stratygrafia 

poziomu 

wodonośnego 

Wydaj-

ność 

[l/s] 

Data 

pomiar

u 

 

Uwagi 

φ λ
 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 
9 

110 
22:43:41.18

2 

51:12:45.562 Krępiec 

II 
181,0 Cr3 20,1 05.1996 

Podzboczowe 

ascenzyjne 

111 
22:44:00.96

1 

51:12:42.542 
Krępiec I 180,0 Cr3 18,7 05.1996 

Podzboczowe 

ascenzyjne 

Tab. 12.  Zestawienie wyników pomiarów źródeł.  

 

Wody powierzchniowe reprezentowane są przez uwodnione stale lub okresowo werteby zgrupowane 

we wschodnich rejonach miasta. 

 

2.3.2 Charakterystyka biotycznych elementów środowiska przyrodniczego 

 

     W grupie biotycznych elementów środowiska przyrodniczego omówiono ogólnie szatę roślinną i 

świat zwierząt. Szczegółową charakterystykę flory i fauny zawiera Inwentaryzacja przyrodnicza 

gminy Świdnik opracowana przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska  

 

Szata roślinna 

Na obszarze miasta Świdnika szatę roślinną reprezentują: lasy, drzewa przydrożne, różne formy 

zieleni ozdobnej towarzyszącej zabudowie wielo i jednorodzinnej oraz zieleń użytkowa ogrodów 

przydomowych. Stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin chronionych i rzadkich, w tym  

                                                 
7
  (Pietruszka, Szczerbicka, Zezula 2002). 
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6 gatunków objętych ochroną ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową oraz 5 gatunków 

uznanych za rzadkie. Do gatunków objętych ochroną ścisłą należą: kruszczyk szerokolistny (Epipactis 

helleborine), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricalus), naparstnica zwyczajna (Digitalis 

grandiflora), parzydło leśne (Aruncus dioicus), sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus), wawrzy-

nek wilczełyko (Daphne mezeruum). Wymienione gatunki występują w Lesie Rejkowizna. Do 

gatunków objętych ochroną częściową należą: kalina koralowa (Viburnum ampulus), konwalia 

majowa (Convallaria majalis), kopytnik pospolity (Asarum europaenum), kruszyna pospolita 

(Frangula alnus), pierwiosnek lekarski (Primula veris), przytulia wonna (Gralium odoratum). 

Wymienione gatunki występują w Lesie Rejkowizna i na terenie lotniska.  

Do gatunków lokalnie rzadkich zaliczono: bez koralowaty (Sambucus racemoza), miodownik 

melisowaty (Melittis melizzophyllum), oman wielki (Inula helenium), przedgorzan kulisty (Echinopo 

ophaerocephalus), starzec gajowy (Sennecio memorensis). Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji 

susła, została odnaleziona roślina częściowo chroniona - centuria pospolita (Centaurium erythre). 

Największy na terenie miasta obszar leśny to Las Rejkowizna,. Pod względem siedliskowym 

jest to las świeży (Lśw) i las mieszany świeży (LMśw). Dominujące drzewostany to sosna, dąb  

i brzoza, a w domieszce: osika, klon, jawor, modrzew, grab, olsza i jesion. Drzewa występują w 

klasach wieku od II do V (20-100 lat). Występują tu stanowiska rzadkich i chronionych gatunków 

roślin. Na terenie Uroczyska Rejkowizna, Nadleśnictwo Świdnik, wyznaczyło leśną ścieżkę 

dydaktyczno-przyrodniczą „Rejkowizna”.  

 

Zagrożenia biotyczne dla gospodarki leśnej: 

 owady (niebezpieczne zwłaszcza dla zbiorowisk z dominującym udziałem sosny), 

 zwierzęta łowne (niszczone są przez nie m.in. uprawy i młodniki), 

 grzyby patogeniczne (zagrożenie głównie ze strony huby korzeniowej i opieńki miodowej), 

powodujące choroby lub zamieranie drzew. 

Zagrożenia abiotyczne: 

 wielkość opadów, temperatury powietrza, niekorzystne zjawiska atmosferyczne i zdarzenia 

meteorologiczne, 

 pożary – zagrożenie to wynika z dużej penetracji lasów przez ludzi. 

Wpływ człowieka:  

 zaśmiecanie, 

 nadmierna penetracja,  

 kłusownictwo, 

 kradzieże sadzonek z upraw i niszczenie drzewek, głównie świerkowych, 

 niszczenie urządzeń i obiektów infrastruktury turystycznej, 

 niszczenie i kaleczenie drzew, 

 niszczenie stanowisk roślin chronionych, 

 płoszenie zwierzyny,  

 niszczenie gniazd mrowisk. 

 Inne zagrożenia: 

 bezpośrednie sąsiedztwo dużej aglomeracji;, 

 rozwój komunikacji, 

 rozwój zabudowy. 

Inne zagrożenia: 

 bezpośrednie sąsiedztwo dużej aglomeracji;, 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 36 z 222 

 

 rozwój komunikacji, 

 rozwój zabudowy. 

 

Świat zwierząt  

Do osobliwości przyrodniczych Świdnika należała kolonia susła perełkowanego występującego 

niemal na całej trawiastej części lotniska. Zasiedlała ona ok. 61,2 ha. Liczebność populacji zmieniała 

się sezonowo. Jego populację szacowano na około 10-11 tys. osobników. Ssaki te przyciągały  

w sąsiedztwo lotniska  szereg gatunków eksploatujących je jako źródło pokarmu np. myszołów, 

błotniak stawowy, kruk i bocian biały. Ponadto lotnisko jako teren łąkowy jest miejscem 

występowania szeregu gatunków typowo łąkowych ptaków: pliszka żółta, pokląskwa, łozówka  

i inne. Suseł perełkowany chroniony jest na mocy ustaw o ochronie przyrody i ochronie zwierząt oraz 

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt. Lotnisko w Świdniku z kolonią susła perełkowanego zaliczone zostało do 

europejskiego systemu obszarów chronionych NATURA 2000. Lotnisko w Świdniku było miejscem 

występowania największej kolonii susła perełkowanego w Polsce.  

Łącznie na obszarze miasta zaobserwowano 86 gatunków ptaków, z czego 19 stwierdzono 

jako gniazdujące. Zdecydowana większość z zaobserwowanych gatunków należy do gatunków 

chronionych. Tylko jeden z nich derkacz (Crex crex) jest zagrożony w skali globalnej. Do gatunków, 

których gniazdowanie stwierdzono, należą: myszołów, krogulec, grzywacz, sierpówka, dzięcioł duży, 

dzięcioł białoszyi, dymówka, oknówka, kos, kwiczoł, śpiewak, modraszka, bogatka, sroka, kawka, 

gawron, kruk, szpak i wróbel.  

Na terenie miasta stwierdzono: 6 gatunków płazów i gadów chronionych oraz 7 gatunków 

ssaków chronionych. Należą do nich: ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, jaszczurka zwinka, 

jaszczurka żyworodna, zaskroniec (płazy i gady), a także ssaki: jeż wschodni, kret europejski, ryjówka 

aksamitna, wiewiórka, orzesznica, gronostaj i łasica. Spośród ssaków ciekawym gatunkiem jest 

chomik europejski (Cricetus crietus), który utrzymuje się na terenach pomiędzy lotniskiem  

w Świdniku a Felinem, pomimo zaniku na wielu stanowiskach w Polsce.  

Oprócz drobnych ssaków, na trenie Lasu Rejkowizna występują zwierzęta średniej wielkości 

jak sarny, daniele, lisy, dziki i zające. Rejon obecnego węzła Witosa stanowił szlak migracyjny łosia,  

sarny, dzika w kierunku południowo-zachodnim do Lasu Dąbrowa nad Zalewem Zembborzyckim. Po 

wybudowaniu drogi S12/17 zachodnia ściana lasu na długości ok. 1,5 km została ogrodzona siatką. 

Pod drogą S12/17 wykonano 2 przejścia dla zwierząt małych. Dla zwierząt średnich wykonano trzecie 

przejście pozostawiając nieogrodzony teren pod wiaduktem kolejowym. Umożliwia ono migrację 

zwierząt na niezurbanizowane tereny w północno-zachodniej części gminy.  
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Ryc. 9.  Lokalizacja trzech przejść dla zwierząt w drodze S12/17. Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko 

drogi S12/17 

 

 

2.3.3 Ocena stanu środowiska 

 

2.3.3.1  Ocena stanu sanitarnego środowiska 

 

Wody podziemne 

Z  dotychczasowych badań stanu środowiska wynika, że na obszarze miasta warunki 

aerosanitarne nie budzą zastrzeżeń. Nie występują tu przekroczenia dopuszczalnych norm w tym 

zakresie. Wody podziemne czerpane dla potrzeb komunalnych i przemysłowych, są dobrej jakości  

i odpowiadają normom jakościowym dla wody pitnej. Prowadzone przed wieloma laty badania jakości 

wód podziemnych w studniach kopanych (Zakład Hydrografii UMCS) wykazywały lokalne 

zanieczyszczenia w postaci podwyższonej mineralizacji oraz występowania podwyższonej ilości 

chlorków, siarczanów, fosforanów i związków azotowych. Obecnie 97% zabudowy jest 

zwodociągowana i niemal całkowicie zaniechano poboru wody ze studni kopanych. Zapotrzebowanie 

na wodę pokrywane jest z ujęcia w Wierzchowiskach, Krępcu i WSK. Do największych zagrożeń wód 

podziemnych należy zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane  przy ul. 

Krępieckiej  oraz w mniejszym stopniu zakłady rzemieślnicze i WSK. Potencjalnym zagrożeniem wód 

podziemnych substancjami ropopochodnymi są również stacje benzynowe. Okolicznością sprzyjającą 

ochronie wód podziemnych jest objęcie aż 93% miasta kanalizacją sanitarną. Tylko peryferyjna 

zabudowa mieszkaniowa pozbawiona jest kanalizacji.  
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Hałas komunikacyjny 

Stopień obciążenia środowiska hałasem komunikacyjnym (drogowym, kolejowym  

i lotniczym) jest zróżnicowany przestrzennie.  

 

Hałas drogowy 

 Na terenie Świdnika nie prowadzi się pomiaru hałasu komunikacyjnego. Najbliższy punkt 

pomiarowy znajduje się w Lublinie. Natomiast pomiarami objęta jest droga   krajowa nr 17 na odcinku 

Lublin-Piaski. Badania wykazywały przekroczenie norm dla pory dnia  i nocy. Wspólny odcinek drogi 

S12/17 na odcinku Lublin-Piaski został przebudowany, a faktyczny poziom hałasu powodowany przez 

ruch drogowy będzie znany po wykonaniu analizy porealizacyjnej, która zgodnie z przepisami 

zostanie opracowana 1,5 roku po oddaniu drogi do użytkowania. 

Duże natężenie ruchu występuje na Al. Lotników Polskich zwłaszcza na odcinku od ronda Jana 

Pawła II do WSK-PZL i tu może występować  przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  

Na terenie Świdnika nie prowadzi się pomiaru hałasu komunikacyjnego. 

  

Hałas lotniczy  

 wywołany dotychczasową działalnością portu lotniczego jest monitorowany w punktach 

pomiarowych pod trasą przelotu samolotów. Po pierwszych dwóch latach eksploatacji lotniska 

sporządzona zostanie analiza porealizacyjna, o której mowa w art. 62, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 

03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…). Przedmiotem analizy będzie 

oddziaływanie akustyczne lotniska, a jej celem weryfikacja ustaleń raportu oraz określenie (na 

podstawie wyników pomiarów) potrzeby utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania lub 

potwierdzenia braku takiej potrzeby. Hałas lotniczy wywołany dotychczasową działalnością lotniczą 

na lotnisku zakładowym (próby silników helikopterów na stojankach, starty i lądowania małych 

samolotów sportowych i motolotni) na poziomie wartości normatywnej 60 dB(A) zamyka się  

w granicach lądowiska oraz  lotniska stanowiącego własność WSK-PZL Świdnik.  Wynika stąd, że 

tereny zabudowy mieszkaniowej nie są zagrożone ponadnormatywnym poziomem hałasu w porze 

dziennej (6-22). W porze nocnej lądowisko i lotnisko nie funkcjonuje.  

 

Promieniowanie  

Ograniczenia dla zabudowy kubaturowej stwarzają linie średniego i wysokiego napięcia 

przebiegające przez wschodnie i zachodnie rejony miasta. Ochrona  przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym polega na określeniu w planach miejscowych ograniczeń w zabudowie 

wynikających z wyznaczenia stref ochronnych od istniejących sieci SN i SW.                                                  

  W przypadku promieniowania pochodzącego ze stacji przekaźnikowych telefonii 

komórkowej,  promieniowanie emitowane jest na dużych wysokościach i nie stanowi zagrożenia dla 

ludzi. Przeprowadzone w 2010 i 2011 r. przez WIOŚ w Lublinie badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w dwóch punktach pomiarowych miasta, nie wykazały przekroczenia ich 

dopuszczalnych poziomów w środowisku. 

 Na terenie lotniska zamontowany jest system nawigacyjny (DVOR/DME), system 

wspomagania lądowania przy ograniczonej widoczności (ILS-LLz), system kontroli naziemnej, 

radiolatarnia. Oddziaływanie tych urządzeń ma charakter lokalny, a ze względu na wysokość 

zamontowania nie stanowią zagrożenia dla ludzi ani środowiska.  

 

Lasy 

Stan sanitarny lasów nie budzi zastrzeżeń. Zaniedbania pielęgnacyjne występują w lasach 

prywatnych, a zwłaszcza w lesie w dzielnicy Kalina. Występująca od wielu lat praktyka wycinania 
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drzew w lasach prywatnych, w celu uzyskania działek budowlanych prowadzi w konsekwencji do 

wylesiania i pogarszania klimatu lokalnego.  

 

Gleby  

Stan sanitarny gleb nie budzi zasadniczych zastrzeżeń poza strefą oddziaływania drogi 

piaseckiej. Maksymalne stężenia metali ciężkich występują w strefie do 65 m od osi jezdni. Następnie 

zawartość metali ciężkich w glebie maleje i wygasa niemal całkowicie w odległości 150 m od osi 

jezdni. Aktualnie brak jest informacji na temat stanu gleb na terenie gminy, ponieważ w latach 2010-

2012 badania gleb nie były prowadzone. 

 

 Jakość powietrza 

Stan jakości powietrza decyduje o jakości i warunkach życia  mieszkańców. Na terenie GMŚ 

zanieczyszczenie powietrza powodowane jest emisją komunikacyjną, przemysłową i powierzchniową. 

 emisja przemysłowa - w Świdniku występuje emisja przemysłowa wysoka. Największą emisję 

powoduje elektrociepłownia „GIGA”. W 2006 r. wielkość emisji gazów bez dwutlenku węgla 

wynosiła 996 t/rok, pyłów 92 183 t/rok. Elektrociepłownia wyposażona jest w nowoczesne 

baterie igłofiltrów z ciągłym monitoringiem spalin. Emisję gazów i pyłów powoduje również 

firma „Danelczyk” S.J. przy ul. Piaseckiej, która w zgłosiła w Starostwie Powiatowym instalację 

wytwarzająca pyły i gazy. Emisja przemysłowa dotyczy również firmy Hanyang -DMP, P.P.H. 

„Świd-Chem”, PPHU Al. Met s.c. przy ul. Żwirki i Wigury i innych zakładów. W ostatnim czasie 

czystość powietrza w mieście poprawiła się ze względu na ograniczenie emisji przemysłowej 

WSK-PZL, która stosuje nowoczesne rozwiązania techniczne oraz stale usprawnia- wewnętrzny 

System Zarządzania Środowiskiem. 

 emisja komunikacyjna- to głównie zanieczyszczenie węglowodorami szczególnie benzenem, 

tlenkami azotu, dwutlenkiem węgla, oraz pyłami zawierającymi związki niklu, miedzi, kadmu. 

Określone na potrzeby rozbudowy drogi wojewódzkiej średnioroczne stężenia zanieczyszczeń  

w rejonie ul. Żwirki i Wigury oraz Al. Lotników Polskich, wykazały w 2010 r. wartości około  

2-krotnie mniejsze od stężeń dopuszczalnych dla benzenu, dwutlenku azotu,  pyłu zawieszonego 

oraz ponad 20-krotnie mniejsze dla ołowiu. W celu uniknięcia wtórnego pylenia, zasadne jest 

czyszczenie dróg na mokro w okresie bezopadowym. 

 emisja powierzchniowa jest trudna do oszacowania. Na emisję powierzchniową składają się źródła 

powodujące tzw. „niską emisję”. W przypadku Świdnika dotyczy to głównie zabudowy 

zagrodowej oraz osiedla zabudowy jednorodzinnej Adampol,  w którym większość  domów 

posiada piece węglowe. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście stężenia dwutlenku siarki  

i pyłu zawieszonego okresie grzewczym. Nowa zabudowa jedno- i wielorodzinna wykorzystuje 

gaz lub inne paliwa niskoemisyjne. Należy dążyć do ograniczenia niskiej emisji (pyły PM10) 

przez preferowanie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenach, które są w sieć 

wyposażone. Instalacja elektrociepłowni „GIGA” Sp. z o.o. jako jedyna w Świdniku znajduje się 

na krajowej liście instalacji posiadających  uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.  

 

2.3.3.2  Ocena odporności środowiska na degradację 

 

Pod pojęciem odporności na degradację, najogólniej ujmując, należy rozumieć jego podatność 

na degradujące czynniki zewnętrzne. Jest więc wypadkową naturalnej odporności i skali antropopresji. 

Naturalną odporność środowiska na degradację określa wrażliwość jego poszczególnych 

komponentów, głównie jednak: hydrosfery, pedosfery i biosfery. Z jednej strony stanowią one walory 

przyrodnicze obszaru, z drugiej zaś determinują sposób zagospodarowania i użytkowania terenów. 
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Należy podkreślić, iż tereny o wysokich walorach przyrodniczych charakteryzują się jednocześnie 

dużą odpornością na degradujące czynniki zewnętrzne.  

Odporność gleb na degradację rozpatrywana jest w dwóch kategoriach: odporności 

geochemicznej - wynikającej z fizycznych i chemicznych właściwości gleb wykształconych  

w dotychczasowych procesach glebotwórczych i odporności biogeochemicznej rozumianej jako 

odporność środowiska glebowo-roślinnego. Nie wnikając w złożoność procesów powodujących 

degradację glebową odporność należy rozumieć jako zdolność do zapewnienia roślinom ciągłości 

wegetacji w warunkach różnych presji. Na terenie miasta Świdnika przeważają gleby wysokich klas 

bonitacyjnych, które współtworzą wysokiej jakości kompleksy przydatności rolniczej. Wynika stąd,  

iż w skali 10 stopniowej, odporność gleb osiąga wartość 7-8 punktów. Charakteryzują się one dużą 

odpornością na zmianę stosunków wodnych i zanieczyszczenia typu przemysłowego. Biorąc jednak 

pod uwagę fakt, iż w warunkach miasta Świdnika, gdzie jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej ma 

dużo mniejsze znaczenie dla gospodarki miejskiej niż na terenach gmin rolniczych, bardziej istotna 

jest odporność pokrywy glebowej na presję urbanizacyjną i wszelkiego rodzaju inżynieryjne prace 

ziemne. Prace te prowadzone w nieodpowiedni sposób mogą przyczynić się do wzrostu dynamiki 

procesów rzeźbotwórczych i erozji. Biorąc za punkt odniesienia potrzeby rozwojowe miasta, należy 

podkreślić, iż niezależnie od wrażliwości gleb na degradację, wyłączane one będą z produkcji rolnej  

w zależności od tempa procesów inwestycyjnych. Świadomość dobrych gleb i dużej ich odporności na 

czynniki degradujące powinna skutkować właściwym zagospodarowaniem ogólnodostępnych terenów 

zieleni i ogrodów przydomowych.  

Odporność szaty roślinnej na degradację rozważa się w dwóch aspektach: odporność na 

czynniki degradujące typu antropogenicznego (głównie przemysłu, rekreacji, chemizacji, zmiany 

stosunków wodnych) i odporność na degradujące działania szkodników, chorób i innych czynników 

pochodzenia naturalnego wynikających z osłabienia biosfery. 

Ujemne oddziaływanie czynników degradujących (przemysłowych, rekreacyjnych 

i komunikacyjnych) koncentruje się głównie na drzewostanach i runie. Najmniej odporne na 

degradację są drzewostany iglaste, głównie sosna. Odporność siedlisk leśnych na degradację 

określono na podstawie żyzności siedlisk, której pochodną jest odporność na degradację typu 

rekreacyjnego. Do siedlisk najbardziej odpornych zalicza się: las jesionowy, las świeży i las wilgotny. 

Las mieszany i las mieszany wilgotny charakteryzują się średnią odpornością, a bór mieszany małą 

odpornością. Najmniejszą odporność ma bór suchy i bór świeży.  

Na obszarze miasta Świdnika dominującym siedliskiem jest las świeży i las mieszany świeży. 

Zgodnie w Wytycznymi rekreacyjnego zagospodarowania lasów są to siedliska o najwyższej 

przydatności dla rekreacji. Wartość tę obniża klasa wiekowa drzewostanów. Pojemność rekreacyjna 

lasu określa natężenie ruchu rekreacyjnego w terenie odpowiednio zagospodarowanym, który nie 

powoduje negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym i nie ogranicza walorów wypoczynku.  

W lesie nie zagospodarowanym rekreacyjnie, pojemność rekreacyjna odpowiada naturalnej chłonności 

 i wynosi maksymalnie 4 osoby na 1 ha na 1 dobę. Aby lasy na obszarze miasta Świdnika nie 

podlegały degradacji w wyniku intensywnego ruchu rekreacyjnego należy je odpowiednio 

zagospodarować. Wówczas możliwa będzie penetracja turystyczna bez szkody dla środowiska leśnego 

na poziomie 32 osób na 1 ha na 1 dobę, dla drzewostanów w VI klasie wieku. Minimalny wskaźnik 

wynosi 16 osób na 1 ha i na 1 dobę dla drzewostanów w III klasie wieku (60 lat). Ponieważ w lasach 

Świdnika przeważają drzewostany młode, przy obliczaniu chłonności powinien mieć zastosowanie 

wskaźnik minimalny. Przekroczenie ustanowionych wskaźników chłonności powodować będzie 

sukcesywną degradację lasów.  

Odporność hydrosfery na degradację jest jednym z podstawowych wskaźników określających 

możliwość wykorzystania i zagospodarowania środowiska wodnego i środowiska w ogóle. Woda, 

jako labilny komponent środowiska przyrodniczego, jest podatna na zanieczyszczenia i charakteryzuje 
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się dużą dynamiką ich rozprzestrzeniania się. Duża wrażliwość wód na degradację idzie w parze ze 

stosunkowo wysokimi możliwościami ich regeneracji po wyeliminowaniu źródła degradacji, ponieważ 

wody mają naturalne właściwości do samooczyszczania się. 

Specyfiką położenia Świdnika na wododziale jest brak wód płynących. Analiza odporności wód 

odnosi się wyłącznie do wód podziemnych. O ich odporności na czynniki degradujące, w głównej 

mierze, decyduje: głębokość zalegania, stopień przepuszczalności podłoża i rodzaj zanieczyszczeń 

odprowadzanych do gruntu, a także wielkość poboru wód podziemnych dla potrzeb komunalnych  

i przemysłowych. Z uwagi na fakt, iż na obszarze Świdnika warstwa aeracji charakteryzuje się dużą 

przepuszczalnością, istnieje zagrożenie przenikania zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do wód 

podziemnych. Z powyższych względów zarówno zlewnia rzeki Bystrzycy jak i zlewnia Wieprza 

należą do tzw. Obszarów Wysokiej Ochrony. Okolicznością sprzyjającą ochronie wód podziemnych 

na obszarze miasta jest objęcie 93% zabudowy kanalizacją sanitarną. Można więc uznać, iż nie 

występuje tu istotne zagrożenie dla wód podziemnych.  

  

2.3.3.3  Ocena warunków fizjograficznych rozwoju miasta 

 

Do podstawowych kryteriów oceny fizjograficznych warunków rozwoju miasta Świdnik należą: 

rzeźba terenu (jej charakter i cechy morfometryczne), warunki gruntowo-wodne (geologiczno-

inżynierskie) i warunki klimatu lokalnego. Z fizjograficznego punktu widzenia mniejsze znaczenie 

mają kryteria glebowe, ponieważ rozwój przestrzenny miasta jest procesem naturalnym i obiektywnie 

postępującym, niezależnie od walorów przyrodniczych gleb. W tym przypadku decydujące znaczenie 

ma układ funkcjonalno-przestrzenny oraz krystalizująca ten układ infrastruktura techniczna. Również 

zieleń nie stanowi bariery rozwojowej, a wręcz przeciwnie stymuluje ona i wzbogaca rozwój 

zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej. Wzbogaca pod względem klimatycznym, krajobrazowo-

akustycznym i rekreacyjnym. 

Morfologia i cechy morfometryczne rzeźby terenu na obszarze miasta Świdnik są korzystne dla 

rozwoju wszelkich form zainwestowania miejskiego. Stosunkowo małe deniwelacje terenu jak  

i spadki terenu w granicach 3% (miejscami do 5%), nie stwarzają żadnych ograniczeń dla 

posadowienia obiektów kubaturowych. Znaczne rejony miasta (na północ od rozległego obniżenia 

dolinnego) posiadają ekspozycję południową. Lekko nachylone stoki o wystawie południowej są 

szczególnie korzystne dla zabudowy mieszkaniowej z uwagi na uprzywilejowane nasłonecznienie.  

Podobnie jak rzeźba terenu, korzystne są również uwarunkowania geologiczno-inżynierskie dla 

posadowienia różnych form zabudowy kubaturowej. Występujące w podłożu skały kredowe jak  

i późniejsze osady plejstoceńskie stanowią dostateczne podłoże budowlane. Również nie budzi 

zastrzeżeń głęboko zalegający poziom wód gruntowych. Powyższa charakterystyka dotyczy 

przeważającego obszaru miasta, za wyjątkiem rozległej suchej doliny rozcinającej się 

równoleżnikowo całe miasto. We wschodnich jej rejonach występują zagłębienia bezodpływowe 

okresowo lub stale wypełnione wodą. Ze względu na występowanie źródła podzboczowo-

ascenzyjnego (opis pkt.  2.3.1.4), teren wymaga ustalenia ochrony prawnej. Zarówno one jak i tereny 

w bezpośrednim sąsiedztwie są niekorzystne (ze względu na płytko zalegający poziom wód 

gruntowych jak i słabonośne podłoże) dla rozwoju różnych form budownictwa.  

Ocena warunków klimatycznych miasta (tzw. mezoklimatu i topoklimatu) odnosi się do 

zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej dla stałego przebywania ludzi. Poza rozległą suchą doliną, 

gdzie jest podwyższona wilgotność powietrza i gdzie mogą gromadzić się masy chłodnego powietrza, 

warunki klimatu lokalnego nie budzą zastrzeżeń dla rozwoju różnych form zabudowy mieszkaniowej. 

Dla oceny klimatu miasta istotne znaczenie ma również przewietrzanie. Wiąże się ono z głównymi 

kierunkami nawiewu (południowo-zachodni i zachodni) oraz rozmieszczeniem źródeł emisji  
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w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku jest 

ono korzystne, ponieważ główny element rzeźby terenu jakim jest rozległa sucha dolina, pokrywa się 

z drugim w częstości kierunkiem nawiewu, jak i usytuowanie dzielnicy przemysłowo-składowej jest 

po stronie zawietrznej w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Warto również podkreślić, iż wiatry 

zachodnie przenoszą czyste powietrze znad Lasu Rejkowizna nad obszar miasta. Udział 

zanieczyszczeń transgranicznych, przenoszonych przez te wiatry z Lublina (Świdnik leży po stronie 

dowietrznej w stosunku do dzielnicy Zadębie), nie mają istotnego wpływu na stan higieny atmosfery 

w Świdniku. Likwidacja Zakładów Ursus w Lublinie zlokalizowanych przy granicy ze Świdnikiem, 

korzystnie wpłynęła na poprawę stanu sanitarnego powietrza oraz stanu zdrowotnego Lasu 

Rejkowizna. Uciążliwe natomiast bywają odory pochodzące z lubelskiej sortowni śmieci firmy Kom-

Eko zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Świdnika. 

 

2.3.4 Ocena rozwoju miasta na tle uwarunkowań środowiska przyrodniczego 

1. Dotychczasowy rozwój przestrzenny Świdnika w minionym ćwierćwieczu rozpatrywany  

w kontekście uwarunkowań przyrodniczych i zasobów środowiska przyrodniczego, generalnie 

należy ocenić jako rozwój zgodny z wymogami ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego. Dotyczy to zarówno kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej  

z wykorzystaniem predyspozycji przyrodniczych terenów jak i ochrony najcenniejszych walorów 

przyrodniczych przed degradacją. Analizując lokalizację podstawowych funkcji miejskich 

(miejsca pracy na północy i północnym wschodzie a miejsca zamieszkania na południu) należy 

podkreślić właściwe ich rozmieszczenie w stosunku do przeważających kierunków wiatrów 

wiejących najczęściej z południowego zachodu  i zachodu. Usytuowanie przemysłu po stronie 

zawietrznej w stosunku do zabudowy mieszkaniowej jest podstawowym kanonem urbanistyki, 

minimalizującym niekorzystne oddziaływanie wszelkiego rodzaju emisji przemysłowych  

i gwarantującym odpowiednią jakość życia mieszkańców. Z przyrodniczego punktu widzenia 

ważna jest zwartość przestrzenne miasta. Świadczy ona  o rozsądnym gospodarowaniu terenami 

(przy zachowaniu wysokich wskaźników zieleni na mieszkańca), ułatwia wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną i wpływa korzystnie na ekonomikę funkcjonowania Świdnika. Na 

rozwój przestrzenny Świdnika w znacznej mierze wpłynęły determinanty przyrodnicze  

i antropogeniczne. Najważniejsze z nich to lasy: Szpitalny, Rejkowizna i las w osiedlu Brzeziny-

Kalina oraz rozległa sucha dolina o przebiegu równoleżnikowym rozcinająca miasto ze wschodu 

na zachód jak również układ komunikacyjny: kolej i droga piasecka. Stanowiły one zarówno 

stymulatory jak i bariery rozwojowe. Nie udało się uchronić ciągu terenów zielonych w wyniku 

wspomnianej wcześniej wycinki lasu Szpitalnego, spowodowanej budową portu lotniczego. 

Pojawiła się również w ostatnich latach ogromna presja mieszkańców na uszczuplanie prywatnego 

lasu w osiedlu Brzeziny-Kalina poprzez przekwalifikowanie gruntów leśnych (wcześniej wycięto 

drzewa) na tereny budowlane. Nie przekreśla to jednak faktu, iż lasy nadal stanowią największy 

walor przyrodniczy Świdnika. Warto podkreślić, i rozległa sucha dolina stanowią dwa 

podstawowe ogniwa przyrodniczego systemu miasta zapewniające ciągłość przyrodniczo-

przestrzenną Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH). System jest formą 

ochrony planistycznej najcenniejszych terenów przyrodniczych w mieście i łączącą je z terenami 

otwartymi leżącymi poza Świdnikiem.  

2. Istniejący system ESOCH, oparty o dwa w/w ogniwa systemu przyrodniczego: lasy i suchą 

dolinę, należy uzupełnić  o  trzeci komponent środowiska przyrodniczego tj. dolinę rzeki Stawek 

wraz ze źródłem na terenie gminy Świdnik, dającym początek rzece Stawek. Byłoby to  działanie 

spójne z wytycznymi Planu Woj. Lubelskiego (przytoczonymi w niniejszym opracowaniu  

pkt 4.3.1 Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego), w zakresie tworzenia Systemów 
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Przyrodniczych Miast (SPM) oraz tzw. „zielonych pierścieni”  GREEN BELT.  Za elementy 

konstytuujące „zielone pierścienie”, Plan Woj. Lubelskiego uznał doliny rzeczne, większe 

kompleksy leśne i rolnicze tereny otwarte. Również Plan Świdnika z 1986 r. określał system 

ESOCH  w obszarze m. Świdnika jako „aktywny układ przestrzenny wiążący ze sobą tereny 

chronione”, a za podstawę systemu ESOCH uznawał dolinę rzeki Stawek powiązaną z aktywnymi 

biologicznie ekosystemami łąkowymi, bagienno-torfowiskowymi, wodnymi i leśnymi. 

Konieczność ochrony terenów źródliskowych ustalona została  również w Miejscowym planie 

szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Zespołu przemysłowo-składowego w Świdniku 

sporządzonym przez BPP w Lublinie i uchwalonym w 1990 r.  W zasadach ochrony  

i kształtowania środowiska przyrodniczego Planu wprowadzono zakaz:  „Wyklucza się  

z zainwestowanie obszaru źródliskowego cieku wodnego /dopływu rzeki Stawek/ i rejonu 

istniejących źródeł wody z oczkiem wodnym”. Powyższe potwierdza potrzebę powiększenia 

systemu ESOCH o tereny źródliskowe położone we wschodniej granicy gminy. 

3. Do zjawisk negatywnych należy zaliczyć szczelne ogrodzenie lasu Rejkowizna od 

strony wschodniej, oraz sukcesywne zawężanie szerokości rozległej suchej doliny. W pierwszym 

przypadku powoduje to znaczne ograniczenie dostępności turystycznej i rekreacyjnej lasu,  

w drugim zaś ogranicza się strefę swobodnej wymiany powietrza (przewietrzania). Należy 

wyraźnie podkreślić, iż rozległą sucha dolina mająca swój wyraz przestrzenny (planistyczny)  

w postaci ogólnodostępnej zieleni publicznej pełni funkcje ekologicznej i estetyczno-

krajobrazowej integracji przestrzeni miejskiej. Świdnik, leżąc poza systemem obszarów 

chronionych województwa lubelskiego, nie miał ograniczeń rozwojowych wynikających  

z uwarunkowań ochronnych obowiązujących w tym systemie. Mając pod tym względem swobodę 

wyboru kierunków rozwoju, w przestrzeni miejskiej zachowane zostały powiązania miasta  

z elementami tego systemu poprzez istniejące lasy i w mniejszym stopniu poprzez rozległą suchą 

dolinę. Powiązania te wraz z doliną rzeki Stawek, stanowią niezwykle ważny element ciągłości 

przestrzennej struktur przyrodniczych. Można więc stwierdzić, iż poprzez konsekwentną 

realizację ustaleń ochronnych zapisanych w obowiązującym planie dla Ekologicznego Systemu 

Obszarów Chronionych miasto Świdnik zachowało związki przyrodnicze z zewnętrznymi 

obszarami otwartymi. Ich utrzymanie, przynajmniej na dotychczasowym poziomie, jest 

podstawowym warunkiem ochrony walorów przyrodniczych miasta, jak również rozwoju różnych 

form rekreacji. Oczywiście można rozważać wpływ lotniska (głównie hałasu) na całą biosferę  

w tym zwłaszcza susła perełkowanego. Należy jednak pamiętać, iż obecne rygory prawne i postęp 

technologiczny pozwalają pogodzić potrzeby rozwojowe miasta z wymogami ochrony 

środowiska. Rozbudowa lotniska nie zagroziła temu chronionemu gatunkowi zwierząt. Analizując 

dotychczasowy rozwój infrastruktury technicznej należy z dużym uznaniem podkreślić 

powiązanie systemu kanalizacji sanitarnej Świdnika z oczyszczalnią „Hajdów” w Lublinie, jak 

również likwidację i rekultywację miejskiego wysypiska śmieci. Negatywnie należy jednak ocenić 

rozwiązanie awaryjnego zrzutu ścieków sanitarnych do rzeki Stawek. System odprowadzania 

ścieków sanitarnych do Hajdowa jednym z dwóch kolektorów tłocznych  wzdłuż ul. Armii 

Krajowej, gwarantuje bezpieczeństwo przesyłu ścieków. Jednakże w przypadku wystąpienia 

awarii,  dopuszczony jest  zrzut ścieków sanitarnych do rzeki Stawek. Aby to wykluczyć należy 

pilnie opracować rozwiązanie alternatywne. Uzasadnione jest  aby  w sąsiedztwie przepompowni 

ścieków, zarezerwować teren pod  zbiorniki gromadzące okresowo ścieki sanitarne, do czasu 

usunięcia awarii.  Odnośnie likwidacji i rekultywacji miejskiego wysypiska śmieci, w Strategii 

Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015,  brak własnego zakładu utylizacji odpadów uznano 

jako zagrożenie dla miasta. Podobnie, jako zagrożenie dla miasta oceniono brak własnej 

oczyszczalni ścieków.   
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4. Głównym problemem pozostaje wciąż hałas komunikacyjny drogowy, kolejowy  

i lotniczy. Ograniczenie tych uciążliwość, leży również  w sferze planistycznej. Dla inwestycji 

ponadlokalnych  jak: port lotniczy, droga ekspresowa S12/17, droga wojewódzka nr 822 oraz 

planowana rozbudowa drogi kolejowej nr 7, sporządzone zostaną analizy porealizacyjne, 

określające rzeczywisty poziom hałasu powodowany przez poszczególne inwestycje. W oparciu  

o analizę porealizacyjną, podjęte będą działania ochrony przed hałasem. 

Do innych zagrożeń środowiska wynikających z dotychczasowego rozwoju Świdnika  

a wymagających ochrony, należy ochrona wód, powietrza i gleby. Problemem jest również presja 

inwestorów  na zabudowę gruntów leśnych w obrębie lasu prywatnego w osiedlu Brzeziny-Kalina. 

Należy podkreślić, iż problem hałasu wykazuje tendencję wzrostową w miarę rozwoju motoryzacji 

 w odróżnieniu od innych zagrożeń (wody, powietrza, gleby), które w ostatnich latach wyraźnie  

się zmniejszają.  

 

2.3.5 Obszary i obiekty prawnie chronione 

 

Wymogi ochrony przyrody wynikają z przepisów odrębnych m.in. z ustawy z dnia 16.04.2004r. 

o ochronie przyrody oraz z aktów wykonawczych.  

Funkcję ochronną, regulowaną zasadami zagospodarowania, przypisuje się obszarom 

chronionym o statusie ustanawianym na podstawie: ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo 

wodne, ustawy o lasach. Na terenie Świdnika obejmują one: 

- Obszary Natura 2000, 

- użytek ekologiczny, 

- obszary ochrony zlewni wód powierzchniowych, 

- obszar strefy ochrony źródliskowej, 

- obszar ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 406, 

- lasy ochronne. 

 

Na terenie Świdnika występują formy ochrony przyrody przyjęte na mocy uchwały Rady Gminy. 

Uwarunkowania w zakresie ochrony przyrody są również wynikiem zapisów zawartych  

w dokumentach planistycznych wyższego rzędu, w tym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa  Lubelskiego. 

 

1. NATURA 2000 - PLH 060021 

Przedmiot ochrony: 2608 Suseł perełkowany /Spermophilus suslicus/. 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Świdnik PLH060021 PLH 060021 Świdnik powołany 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1226,  

z późn. zm.). Obszar Natura 2000 PLH 060021 „ŚWIDNIK”, o łącznej powierzchni 122,8 ha, został 

zatwierdzony decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie przyjęcia 

na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny /Dz.U. UE  

L 02.02.2010/. Obszar położony jest w północnej części jednostki geomorfologicznej zwanej przez 

geologów Płaskowyżem Świdnickim, stanowiącej część Wyżyny Lubelskiej. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Świdnik PLH060021 obejmuje powierzchnię trawiastej 

płyty lotniska zarządzanej przez Port Lotniczy Lublin S.A. oraz tzw. działkę zakładową (stanowiącą 

własność WSK - „PZL Świdnik ” S.A. – AgustaWestland). Powierzchnia lotniska stanowi niemal 

płaską płytę z niewielkimi kilkudziesięciocentymetrowymi wzniesieniami. Teren jest minimalnie 
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nachylony w kierunku północnym, a jej zachodnia część w kierunku północno wschodnim. Ma 

wymiary:  długość 1240 m (północ - południe), szerokość 1000 m (wschód-zachód).  Deniwelacja 

terenu jest dość znaczna i wynosi 11 m.  

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych tego obszaru, jedynym przedmiotem ochrony 

jest populacja (kolonia zwarta) susła perełkowanego Spermophilus suslicus. Należy on do rodziny 

wiewiórkowatych (Sciuridae) i do rzędu gryzoni (Rodentia). W związku z tym, że jest to jeden  

z najbardziej zagrożonych ssaków w Europie, Komisja Europejska, realizując zobowiązania 

Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej z 1992 r., włączyła susła na listę gatunków 

priorytetowych Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny  

i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Suseł perełkowany występuje na stepach Ukrainy, Mołdawii, 

europejskiej części Rosji oraz w Polsce. W Polsce zasiedla głównie naturalne stanowiska w okolicach 

Zamościa oraz Hrubieszowa, a na lotnisku w Świdniku jeszcze do niedawna istniała największa  

w Polsce kolonia susła perełkowanego. Gatunek został tu sztucznie wprowadzony (introdukowany) 

 w 1978 r. Liczebność lokalnej populacji szybko rosła, jednak po 2004-2005 r. nastąpiło gwałtowne 

załamanie się liczebności i obecnie według różnych szacunków pozostało jedynie od 75 do 175 

osobników. Pierwsze symptomy wskazujące na mający nastąpić znaczny spadek liczebności populacji 

świdnickiej można było zauważyć w latach 2004-2006. Liczba susłów stopniowo zmniejszała się.  

W 2006 r. zanotowano już tylko 9.400 osobników. W następnym etapie następował gwałtowny spadek 

liczby susłów, z tym, że można tutaj wyróżnić dwa stopnie załamania. W pierwszym roku (2007) 

załamanie było mniejsze i liczebność susłów spadła do 6 tys., a w drugim roku (2008) załamanie było 

znacznie większe i w rezultacie pozostało tylko ok. 390 susłów. Najprawdopodobniej obszar, który 

zasiedlają susły był zbyt mały dla dynamicznie rozwijającej się, ale zbyt przegęszczonej populacji. 

Susły w tym miejscu mają ograniczone możliwości emigracji, gdyż kolonia jest izolowana ze 

wszystkich stron. W związku z tym populacja, stworzona z niewielkiej grupy założycielskiej, jest 

mało zróżnicowana pod względem genetycznym, co potwierdziły badania przeprowadzone przez 

naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. W ostatnich latach nasiliły się choroby 

związane z małym zróżnicowaniem genetycznym oraz zanotowano niekorzystne warunki klimatyczne 

w okresie rozrodczym. Oprócz zagrożeń populacyjnych i związanych z czynnikiem pogodowym 

niebezpieczne dla tej populacji są: zaniechanie koszenia traw, oraz wzrost drapieżnictwa 

spowodowany penetracją terenu przez wałęsające się psy i koty z pobliskich gospodarstw. 

Trawiasta powierzchnia lotniska jest w sposób ciągły konserwowana, całość terenu koszona jest 

dwa razy w roku, natomiast pasy startowe sześć razy w roku, co stwarza sprzyjające warunki dla 

bytowania populacji susła. Kolonia od początku rozwijała się w warunkach sztucznych o znaczącej 

antropopresji tj. w warunkach funkcjonowania lotniska o nawierzchni trawiastej, wykorzystywanego 

przez różne typy pojazdów lotniczych m. in. do testowania helikopterów. Omawiana kolonia susła 

perełkowanego znajduje się poza naturalnym zasięgiem występowania. Na przełomie wieków XX  

i XXI kolonia w Świdniku była najliczniejszą ze wszystkich kolonii zwartych. 

Obecnie w wyniku regresu liczebności kolonii oraz uzyskania korzystnych następstw 

realizowanego od 2000 roku programu czynnej ochrony w postaci wzrostu liczebności kolonii 

naturalnych (w SOO „Popówka” do ponad 3000 osobników) znaczenie kolonii w Świdniku dla 

zachowania krajowych zasobów gatunku uległo zmniejszeniu. Główne znaczenie kolonii w Świdniku 

polega na utrzymywaniu rezerwy zwierząt do przyszłych przesiedleń i tworzenia nowych kolonii  

w granicach naturalnego zasięgu. Znaczenie SOO „Świdnik” dla reprezentatywności sieci Natura 2000 

ze względu na położenie poza granicą naturalnego zasięgu, jest mniejsze.  

Zagrożeniem  dla populacji susła może być zaniechanie kośno-pastwiskowego użytkowania 

terenu, wałęsające się psy i koty z pobliskich gospodarstw, zmiana sposobu użytkowania terenu.  

Aby temu zapobiec,  teren objęto ochroną prawną, poprzez utworzenie użytku ekologicznego.  

Według naukowców warunki siedliskowe stwarzają potencjalne możliwości właściwego rozwoju 
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kolonii. Istnieje realna szansa odbudowy „świdnickiej" kolonii susłów perełkowanych w związku  

z realizowanym na terenie obszaru PLH 060021 projektem reintrodukcji. Obowiązek utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, wynika z art. 6(1) dyrektywy siedliskowej 

(Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory - Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.).na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

(art. 49) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) i rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 28 września 2004 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) suseł perełkowany znajduje się na liście 

gatunków objętych ochroną ścisłą i zaliczony został do gatunków wymagających ochrony czynnej.  

W 1992 roku suseł perełkowany został wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński, 

Męczyński 1992) i zaliczony do kategorii gatunków narażonych na wyginięcie (vulnerable V).  

W nowym wydaniu Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria zagrożeń dla susła perełkowanego 

została zmieniona na wyższą (Głowaciński, Męczyński 2001), to znaczy zaliczono go do kategorii EN 

(endangered). Należą do niej gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone wyginięciem ze 

względu na małą populację, z porozrywanym zasięgiem lub niepokojącym tempem zanikania 

populacji w sensie liczebności i areału.  

Suseł perełkowany został wprowadzony również na czerwoną listę Międzynarodowej Unii 

Ochrony Przyrody IUCN w 1996 r. (obecnie światowa Unia Ochrony Przyrody WCU) z kategorią VU 

(vulnerable) - narażone na wyginięcie. Podlega on również Konwencji Berneńskiej (The Bern 

Convention) i należy do kategorii ochronnej Appendix II. Załącznik ten wyszczególnia zagrożone  

i ściśle chronione gatunki zwierząt. Jest również chroniony na mocy Dyrektywy Siedliskowej (zał. II, 

IV). W załączniku II umieszczono gatunki, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych 

obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Suseł perełkowany jest gatunkiem 

priorytetowym, to znaczy takim gatunkiem, za który Wspólnota Europejska ponosi szczególną 

odpowiedzialność. 

2. UŻYTEK EKOLOGICZNY pod nazwą susła perełkowanego  

 Uwzględnia się ochronę użytku ekologicznego wraz z obowiązującymi na terenie użytku 

zakazami i ograniczeniami. Użytek ekologiczny został zatwierdzony Uchwałą Nr LII/357/2010 Rady 

Miasta Świdnik z dnia 24 czerwca 2010 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lub. 16 września 2010 r.  

Nr 101, poz. 1901.  Za użytek ekologiczny pod nazwą Siedlisko Susła Perełkowanego uznano teren  

o powierzchni 96,35 ha objęty w części Programem Natura 2000, stanowiący trawiastą płytę lotniska 

w Świdniku, będący siedliskiem przyrodniczym kolonii susła perełkowanego. Celem ochrony jest 

zachowanie korzystnego stanu ochrony kolonii zwartej susła perełkowanego Spermophilus suslicus.  

Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się niszczenia i uszkadzania obszaru, wykonywania prac 

ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (...), uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

dokonywania zmian stosunków wodnych (...), zmiany sposobu użytkowania ziemi, umyslnego 

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych (…). Na obszarze 

użytku ekologicznego ustala się obowiązek utrzymania niskiej trawiastej murawy przez cały okres 

trwania sezonu wegetacyjnego poprzez wykonywanie częstego koszenia (minimum trzy razy w roku). 

3. LASY OCHRONNE 

 

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające  

w zarządzie Nadleśnictwa Świdnik uznane zostały  za lasy ochronne (Decyzja  Ministra Środowiska 

 z dnia 28 sierpnia 2000 r.). Podstawą uznania za las ochronny jest art. 16 ustawy o lasach - 

 w przypadku Świdnika lasy położone w  odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta 

liczącego ponad 50 tys. mieszkańców. Oznacza to zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntu na cele 

inne niż leśne. Ochronę lasów przed zmianą sposobu użytkowania należy uznać za największy sukces 

przyrodniczy w rozwoju miasta, ponieważ stanowią one największy walor przyrodniczy Świdnika. 

Budowa portu lotniczego w Świdniku wymagała pozbawienia charakteru ochronnego Lasu 
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Szpitalnego o pow. 201,32 ha, w tym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 23 ha (Decyzja Ministra 

Środowiska z dnia 7.01.2009 r.). Uzasadnieniem był istotny cel społeczny.  

 

4. ESOCH 

Niezależnie od form ochrony prawnej na obszarze miasta Świdnika ustanowiony został  

w obowiązującym miejscowym planie ogólnym, Ekologiczny System Obszarów Chronionych jako 

planistyczna forma ochrony najcenniejszych komponentów środowiska przyrodniczego. Obejmuje on 

swym zasięgiem istniejące lasy ze strefami ochrony warunków siedliskowych oraz fragmenty suchych 

dolin, które zapewniają ciągłość przestrzenną struktur przyrodniczych.  

Świdnik leży poza systemem obszarów chronionych województwa lubelskiego.  

 

5. OCHRONA PRAWANA na podstawie innych przepisów: 

a) Ustawy - Prawo wodne  

 zlewnia górnej Mełgiewki  

 źródło zlokalizowane we wschodniej części miasta, dające początek rzece Stawek 

Stoki, 

 GZWP Nr 406 (Niecka Lubelska) 

 

b) ustawy o ochronie przyrody: 

 robinia akacjowa rosnąca na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Leśnej (drzewo 

 o obwodzie pnia 420 cm), 

 różnogatunkowa aleja drzew przy domu opieki społecznej złożona z modrzewi  

i buków. Obejmuje ona 60 modrzewi o obwodzie pni od 90-170 cm i 35 buków  

o obwodach pni od 22 do 250 cm. 

 

a) proponowany obszar ochronny zlewni górnej Mełgiewki (Stawka)  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ustanowił jako formę ochrony 

planistycznej hydrosfery, tak zwane obszary ochronne zlewni wód powierzchniowych. Celem jest 

zachowanie walorów hydrograficznych zlewni oraz ochrony ilościowej i jakościowej zasobów 

wodnych z uwagi na brak poziomów izolacji poziomów wodonośnych., W Planie Woj. uznano za 

zasadne objęcie statusem obszaru ochronnego zlewni wód powierzchniowych, zlewnię górnej 

Mełgiewki (Stawka) od ujęcia wody w Krępcu (jednostka bilansowa Z5) do ujęcia wody przy  

Al. Lotników Polskich). Na terenie zlewni górnej Mełgiewki (Stawka) do czasu ustanowienia obszaru 

ochronnego zlewni w drodze Rozporządzenia Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej, ustanawia się 

ochronę planistyczną i ustala się zasady zagospodarowania: 

- zwiększenie naturalnej retencyjności terenów poprzez tworzenie okien hydrogeologicznych, 

zalesianie, ograniczenie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 

ograniczenie odprowadzania wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej, 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,  

- eliminacja ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, 

- wykluczenie lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których 

opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne oraz które mogą 

spowodować trwałe zanieczyszczenie wód i gruntu, 

- racjonalnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, 

- ochrona doliny rzecznej oraz pozadolinnych podmokłości przed odwodnieniem. 
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b) proponowany obszar ochronny terenu źródliskowego 

W celu ochrony stref zasilania rzek i zasobów wód powierzchniowych, na obszarze Gminy, 

wnioskuje  się objęcie ochroną źródła. Plan Województwa Lubelskiego (2003 r.) uznaje za 

wskazane ustanowienie na terenach źródliskowych obszarów ochronnych z rygorami: 

- bezwzględnej ochrony istniejącej szaty roślinnej, 

- zalesień i zakrzewień bezpośredniego otoczenia źródła pozbawionego osłony biologicznej, 

- ochrony naturalnego ukształtowania niszy źródliskowej, 

- wykluczenie intensywnego poboru wód podziemnych, który powodowałby obniżenie 

zwierciadła wód podziemnych, 

- wykluczenie składowania odpadów. 

 

c) Obszar GZWP nr 406 (Niecka Lubelska) 

 

 Obszar gminy położony jest w obrębie jednostki hydrologicznej Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP  nr 406 (Niecka Lubelska). Zbiornik z uwagi na swój zasięg ma zasadnicze 

znaczenie w zaspokajaniu potrzeb wodnych regionu. W Planie Województwa Lubelskiego zbiornik 

został uznany za strategiczny zasób naturalny Lubelszczyzny, decydujący o możliwościach jej 

rozwoju gospodarczego. Dążąc do ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, w Planie 

Województwa Lubelskiego uznaje się za zasadne ustanowienie obszaru ochronnego dla zbiornika. 

Koncepcję jego ochrony przedstawiono w dokumentacji zbiornika wyznaczając m.in. obszary 

szczególnej ochrony w rejonach największej eksploatacji wód podziemnych. Do jednego z czterech 

tego rodzaju obszarów - Lubelskiego Obszaru Szczególnej Ochrony wód podziemnych, włączony 

został również Świdnik. Zasady zagospodarowania na tym terenie, powinny być zgodne  

z propozycjami dotyczącymi zakazów, nakazów i zaleceń przy użytkowaniu terenów położonych  

w Lubelskim Obszarze Szczególnej Ochrony wód podziemnych zawartymi w „Dokumentacji 

określającej warunki hydrologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

podziemnych Niecka Lubelska (GZWP nr 406)”. Obszary szczególnej ochrony nie zostały formalnie 

zatwierdzone. Przedstawione poniżej wskazania przeniesione z decyzji dotyczące ograniczeń  

w zagospodarowaniu terenu mają charakter wskazań. Obszary ochronne GZWP przedstawia rysunek.  

 

  Ryc. 10. Obszary ochronne GZWP. 
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2.3.6 Obszary problemowe z ograniczeniami w zabudowie  

 

Na terenie miasta Świdnik nie występują tereny zagrożone osuwiskami oraz tereny zagrożone 

zalewaniem wodami powodziowymi.  

Ponadto nie występują obszary: 

 naturalnych zagrożeń geologicznych,   

 występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych.  

 

2.3.7 Tereny zamknięte 

 

Decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych ( Dz. U. Nr 14 , poz. 51 z późn. 

zm.) uznano za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa 

tereny, na których są usytuowane linie kolejowe określone w załącznikach do decyzji. Załączniki 

określają granice i powierzchnie terenów zamkniętych, przy czym granicami terenów zamkniętych są 

granice niżej wymienionych działek ewidencyjnych:  

 Dz. nr 44/1, Obr. 3, 

 Dz. nr 60, Obr. 2, 

 Dz. nr 152/26; 152/33; 152/35; 152/36; 152/37; 152/38; 152/39; 152/40; 152/51. 

 

Strefy ochronne dla terenów kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi: budynki 

 i budowle mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od obszaru kolejowego z tym, że 

odległość ta od skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m – za wyjątkiem oraz przy 

dopuszczeniu odstępstw określonych w przepisach szczególnych (Ustawa o transporcie kolejowym  

z dnia 28 marca 2003/Dz/ U. z 2007 Nr 16, poz. 94).  

 

2.4 Zasoby dziedzictwa kulturowego 

2.4.1 Historia obszaru 

Świdnik to jedno z najmłodszych miast Regionu Lubelskiego, liczące sześćdziesiąt lat. 

Jednak historia osadnictwa sięga XIV wieku. Ulokowany jest przy starym szlaku 

komunikacyjnym łączącym Warszawę z Kijowem. Nazwa miasta pochodzi od rośliny o 

nazwie „świdwa” (łacińskie Cornus Sanguinea), która rośnie w zaroślach na terenach 

podmokłych i nadwodnych. Świdnik powstał na obszarze wsi, od której przejął swoją nazwę. 

Wieś Świdnik w dokumentach źródłowych figuruje już od XIV wieku. Pierwsza wzmianka o 

Świdniku, którą udało się odnaleźć pochodzi z roku 1392 - pojawia się wtedy nazwa: Świdnik  

Wielki jako Maior Swidnik (ok. 1457 r. odnotowano zapis Magna Swydnyk). W latach 1393-

1412 użyta zostaje druga nazwa: Świdnik Mały (jako Świdnik Minor). Ta własność 

królewska w 1442 roku zapisana została przez Władysława Warneńczyka czterem braciom  

z Hadynowa na Podlasiu. Przez tereny na których położone były wioski Świdnik Duży  

i Świdnik Mały, przechodziły szlaki handlowe łączące w średniowieczu Pomorze, 

Wielkopolskę i Mazowsze, a w czasach późniejszych Koronę z Podolem, Wołyniem 

 i Kijowszczyzną.  

Na przełomie XIX i XX wieku doceniony został specyficzny walor Świdnika, jego 

korzystny mikroklimat, sprzyjający wypoczynkowi, działający leczniczo przy schorzeniach 

reumatycznych. Obok stacji kolejowej powstało położone w lesie letnisko i uzdrowisko. 
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Miejsce to było wówczas chętnie odwiedzane przez mieszkańców Lublina. Budynek dworca 

kolejowego, tzw. „stara stacja”, jest najstarszym w mieście budynkiem użyteczności 

publicznej. Wzniesiony został w czasach carskich, między 1905 a 1914 r., z czerwonej 

szamotowej cegły. W sąsiedztwie tego budynku znajduje się kilka starych willi  

z lat 20. XX wieku. Wśród nich, przy ul. Leśnej 3, stoi murowana willa, gdzie do siostry 

przyjeżdżała znana poetka Anna Kamieńska, której imię nosi świdnicka Miejsko-Powiatowa 

Biblioteka Publiczna. 

Ważnym wydarzeniem dla Świdnika było ulokowanie tutaj w 1938 roku lotniska i 

szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej im. Marszałka Edwarda Śmigłego-

Rydza, na której uroczyste otwarcie 4 czerwca 1939 r. marszałek przybył osobiście. Otwarcie 

tego lotniska odciążyło inne lubelskie lotniska. Do Świdnika przeprowadził się Aeroklub 

Lubelski. Niestety, już w 1939 roku, w wyniku ataków wojsk niemieckich, lotnisko zostało 

zbombardowane, a jego zaplecze zniszczone. W czasie okupacji Niemcy wykorzystywali 

lotnisko do własnych celów wojskowych. Z tego okresu pochodzą zachowane do dzisiaj 

resztki betonowego pasa startowego. 

Współczesna historia miasta ściśle wiąże się z dziejami Wytwórni Sprzętu 

Komunikacyjnego. Od 1949 roku do małej, letniskowej wioski leżącej niedaleko Lublina 

zaczęli przybywać pierwsi pracownicy budowlani. Był to początek zakładu i miasta. Podjęto 

rządową decyzję o budowie zakładów lotniczych. Kierowano się przy tym wieloma 

czynnikami jak istnienie lotniska, linii kolejowej, dogodnym położeniem w pobliżu Lublina,  

oraz względami społeczno-demograficznymi. W końcu 1949 roku, w miejscu przeznaczonym 

pod budowę zakładu przemysłowego, rozpoczęto wyrąb lasu i roboty budowlane. Aby 

umożliwić przejazd dla transportu kołowego, zapoczątkowano budowę drogi w kierunku 

szosy z Lublina do Piask. Na linii kolejowej Lublin-Chełm podjęto rozbudowę oraz 

uruchomiono specjalny tabor kolejowy.  

W 1956 roku zakład opuściły pierwsze cztery śmigłowce Mi-1 (znanego lepiej pod 

nazwą SM-1) zmontowane z części sprowadzonych z ZSRR. Kompletna produkcja ruszyła w 

1957 roku. W tamtych czasach Polska była jednym z nielicznych (a w bloku socjalistycznym 

drugim po ZSRR) krajów, w których opanowano tego rodzaju produkcję. Przedsiębiorstwo 

doskonaliło swój park technologiczny. W efekcie pojawiła się cała „rodzina” świdnickich 

płatowców: SM-1 w wersji sanitarnej, szkolnej, rolniczej oraz uniwersalny SM-2.  Z czasem 

śmigłowce stały się symbolem miasta.  

Oprócz śmigłowców zakład produkował od 1955 roku również motocykle. Ich rodzina 

od motocykla MO6 z silnikiem 125 cm
3
 po Gila i Kobuza była znana w całym kraju. Od 1973 

roku produkowane były również szybowce. Ponadto w WSK produkowano pompy, sprzęgła, 

odkuwki, wózki inwalidzkie, przyczepki samochodowe. 

Znaczenie WSK dla miasta jest nie do przecenienia. To dzięki zakładowi do miasta 

zaczęła napływać ludność z Lubelszczyzny i pozostałych części kraju. Świdnik uznać trzeba 

za miasto „planowane” z punktu widzenia genezy i sposobu powstania, a nie „naturalne”, to 

jest rodzące się w wyniku historycznego rozwoju ekonomicznego. 

W 1959 r. w powiecie podjęto decyzję o rozbudowie miasta. Powstał projekt 

zorganizowania centrum miasta i obecnego placu Konstytucji 3 Maja. 

Wraz z funkcjonowaniem WSK zaistniała potrzeba kształcenia dla zakładu wysoko 

wykwalifikowanych pracowników, dlatego 1959 roku otworzono Zasadniczą Szkołę 

Zawodową, w 1970 roku utworzono Technikum Mechaniczne Młodzieżowe, następnie 

Technikum Mechaniczne Zaoczne oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących.  

Przyfabryczne osiedle stanowiło  zalążek obecnego miasta. Wraz z rozwojem zabudowy 

miejskiej następował wzrost liczby mieszkańców. Lata sześćdziesiąte i następne, to 

dynamiczny rozwój Świdnika. Powstały nowe osiedla: Kościuszki, Kopernika, Racławickie, 
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Sławińskiego-Wschód, Lotnicze, Brzeziny oraz zabudowy  jednorodzinnej na osiedlach 

Żwirki i Wigury, Adampol następnie Radość i i Olimpijczyków.  

 

Przed powstaniem miasta  

Nazwa „Świdnik” przeniesiona na powstające od l. 50-tych XX w. miasto, jest nazwą przypisaną 

terenom na obszarze których w l. 90-tych XIX w. i w pocz. XX w. wytrasowano linię chełmską Kolei 

Nadwiślańskiej. Taką nazwę otrzymała też stacja kolejowa położona ok. 11 km od Lublina. Samo 

miasto Świdnik zlokalizowane zostało na terenach dawnych Dóbr Krępieckich. Dobra Krępiec 

stanowiły w okresie średniowiecza własność królewską.
8
  

Od poł. XIX w. obszar dóbr ulegał systematycznej parcelacji: między innymi w pocz. XX w. – w 1910 

r. – z obszaru Kolonii Krępiec Nr 6 oddzielony został teren pod nazwą „Krępiec Dacza”
9
 oraz „Willa 

Adampol”
10

 objęty zapisami w nowo otwartej Księdze Wieczystej, z której wynika, że z obszaru tego 

pomiędzy 1910 a 1944 r. wydzielano kolejne nieruchomości o numerach od 1 do 15.  

 

Okres Sześcioletniego Planu Rozwoju Gospodarczego (lata 1949-1955) 

W 1949 r., w ramach inwestycji Sześcioletniego Planu Rozwoju Gospodarczego
11

, Ministerstwo 

Przemysłu i Handlu podjęło decyzję o lokalizacji na obszarze dzisiejszego Świdnika Wytwórni 

Sprzętu Komunikacyjnego (WSK). O lokalizacji WSK zadecydowały następujące czynniki: 

istnienie lotniska (Lotnisko wybudowane zostało przed II wojną światową z przeznaczeniem dla 

ciężkich samolotów bombowych, których produkcja miała być podjęta w Lubelskiej Wytwórni 

Samolotów)
12

. Teren lotniska stanowił niezbędne zaplecze dla WSK, która między innymi miała 

produkować helikoptery, istniejąca sieć dróg regionalnych, łączących tereny Świdnika z Lublinem 

oraz linia kolejowa, mieszkańcy mogli mieć dostęp do instytucji oraz urządzeń socjalno-kulturalnych 

w nieodległym Lublinie, teren był naturalnie płaski i nie wymagał znacznych niwelacji. W okresie 

realizacji planu 6-letniego rozwój przemysłu był głównym czynnikiem decydującym o urbanizacji 

kraju. Równocześnie z budową nowych zakładów realizowano osiedla mieszkaniowe.  

Na Lubelszczyźnie powstały między innymi: osiedle Kraśnik Fabryczny, które w 1954 r. zostało 

przekształcone w miasto, osiedla Poniatowa i Rejowiec Fabryczny, które uzyskały status miast w 1962 

r.
13

Wymienione jednostki osadnicze powstały „na surowym korzeniu”. Wznoszenie miasta od 

podstaw miała swoją dobrą stronę: dogodnością była organizacja placu budowy na nie 

zainwestowanym terenie. 

 

                                                 
8
   Dzieje Lubelszczyzny, t.III, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego  

w Średniowieczu,  oprac. S. Kuraś, PWN W-wa 1983, s. 115-116. 
9
    Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie, KW Krępiec Dacza.  

10
    Archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie, KW Willa Adampol, t.1.  

11
   Plan na lata 1949-1955. Główne cele określone w planie to: 

  - rozwój przemysłu (straty majątku narodowego w wyniku wojny były ogromne i w przypadku zakładów 

przemysłowych wynosiły 65,6%), 

  - budowa mieszkań dla ludności, a wraz z tym organizacja możliwości realizacji usług podstawowych. 
12

   Zarówno lotnisko jak i wytwórnia samolotów były inwestycjami w ramach tworzenia Centralnego 

Okręgu Przemysłowego. 
13

    Powstały również osiedla - np. dzielnice miast w Opolu Lubelskim i Lublinie. 
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Ryc. 11. Plan Nr 1: Szkic usytuowania osiedla w regionie. APL, WRN BUA, sygn. 183, plansza A1-2366/1. 

 

W związku z budową Świdnika uległo wywłaszczeniu kilkadziesiąt hektarów gruntów rolnych (40 ha 

do 1959 r.). Grunty pochodziły w całości od osób prywatnych.
14

 Tryb przejmowania gruntów określał 

dekret z dn. 26.04.1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji 

planów gospodarczych.
15

 Formą stosowaną miała być zamiana gruntów i wywłaszczenie. 

Problem wywłaszczeń gruntów wchodzących w obręb Świdnika i konieczność przeniesienia 

wysiedlonej ludności był jednym z głównych problemów związanych z budową miasta.
16

 

Skalę wzrostu inwestycji mieszkaniowych, związanych z rozwojem miasta obrazują dane
17

 odnoszące 

się do liczebnego wzrostu ludności w l. 1950-1960: 

 

w 1951 r.  Świdnik liczył              2 800 mieszkańców 

w 1955 r.  Świdnik liczył                         7 345 mieszkańców 

w 1960 r.  Świdnik liczył                        12 745 mieszkańców 

 

Tak szybki wzrost liczby ludności i w związku z tym gwałtownie rosnące potrzeby mieszkaniowe 

spowodowały, że wśród 4 osiedli – 3 były osiedlami baraków mieszkalnych (osiedle A, osiedle B – 

„Franciszków” oraz osiedle C – „za torami”). 

 

 

                                                 
14

    Ankieta zatwierdzona przez GUS w dn. 19.10.1959 r., tekst wypełnionej ankiety w: AP w Lublinie, 

PMRN  

w Świdniku, Korespondencja o wymianie gruntów pod budowę miasta i obiektów socjalnych, 1958-59, sygn. 

399. 
15

    Tekst w: Dz.U. z 1952 r. Nr 4 poz. 31, a następnie Ustawa z dnia 12.03.1958 o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości, Dz.U. PRL Nr 17 poz.76. 
16

   Problem ten dokumentują akta w AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Korespondencja o wymianie gruntów 

pod budowę miasta i obiektów socjalnych, 1958-1959, sygn. 399. 
17

    Statystyka miast i osiedli 1945-1965, s. 446. 
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Ryc. 12. Plan Nr 2: Szkic obszaru bezpośredniej strefy wpływów osiedla. APL, WRN BUA, sygn. 183, plansza 

A1-2366/2. 

 

Pierwszym osiedlem bloków mieszkalnych na terenie Świdnika było osiedle ZOR.
18

 W latach 1951 – 

1953 opracowany został pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Świdnik. Plan 

powstał w pracowni „Miastoprojekt” w Warszawie. Opracowany został przez inżynierów  

K. Olszewskiego i T. Romana. 

Do realizacji przyjęty został wariant projektu oznaczony jako „alternatywa I”. (Rysunki planu 

znajdują się w posiadaniu Archiwum Państwowego w Lublinie, w zbiorze WRN BUA, sygnatura 

teczki z 22 planszami od nr A1-23661/1 do nr A1-2336/22).  

Poniżej zamieszczone zostają szkice projektu planu:  

 projekt wstępnego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 projekt kolejności realizacji planu, 

 projekt podziału terenu na strefy budowlane.      

 

                                                 
18

    Zakładu osiedli Robotniczych, powstałego w dn. 26.04.1948 r. na mocy dekretu, Dz.U. nr 24 poz. 166. 

ZOR był głównym inwestorem m.in. Nowej Huty. W Lublinie był inwestorem osiedla ZOR Bronowice 

 i Tatary. Zakład działał poprzez zarządy wojewódzkie: Wojewódzkie Zarządy Dyrekcji Budowy ZOR.  
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Ryc. 13. Plan Nr 3: Szkic projektu wstępnego planu zagospodarowania przestrzennego, alternatywa I. APL, 

WRN BUA, sygn. 183, plansza A1-2366/11. 

 

Na podstawie projektu planu przyjęto kolejność jego realizacji. W I etapie powstało osiedle 

mieszkaniowe pomiędzy ulicami: Al. Lotników Polskich, Okulickiego, Mickiewicza  

i Niepodległości oraz częściowa zabudowa kwartału pomiędzy alejami: Lotników Polskich  

i Niepodległości, od strony zachodniej sięgającego do ul. Wyszyńskiego, natomiast od strony 

południowej do ul. Spółdzielczej. Realizacja osiedla przebiegała pod nadzorem Wojewódzkiego 

Zarządu Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Lublinie.  

Osiedle (obecnie stanowiące centralną część miasta), w planie zagospodarowania 

przestrzennego oznaczone jednostką bilansową 0079, zlokalizowane zostało z konsekwencjami 

wynikającymi z faktu organizacji jednostki osadniczej jako zaplecza dla rozwijającego się zakładu.
19

  

W związku z dążeniem do jak najkorzystniejszego rozłożenia miejsc zamieszkiwania 

pracowników (minimalizacja lub wyeliminowanie kosztów organizacji transportu), lokalizowano 

zespoły mieszkaniowe w bliskim sąsiedztwie zakładu. (Jednakże w przypadku WSK sąsiedztwo to nie 

było ani zbyt uciążliwe, ani szkodliwe dla środowiska i nie stwarzało zagrożenia wypadkowego  

o charakterze katastroficznym). 

Osiedle mieszkaniowe ZOR oddzielała od WSK linia kolejowa przy której od strony miasta 

wyznaczono teren pod targowisko, natomiast po stronie północnej  pod „park”, w którym usytuowano 

zespół obiektów sportowych: basen pływacki, boisko do siatkówki, korty tenisowe. (Umieszczanie 

urządzeń społeczno-kulturalnych w zakładach, a nie w osiedlach mieszkaniowych było konsekwencją 

urbanistyczną wynikającą ze statusu miasta podporządkowanego inwestycji przemysłowej). 

 

                                                 
19

   Realizacja powyższego nastąpiła stosunkowo późno: protokół przekazania „parku” przyzakładowego WSK  

w użytkowanie PMRN w Świdniku datowany jest na rok 1957, AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, 

Protokóły zdawczo-odbiorcze z przekazywanych osiedli, 1955-1957, sygn. 396.  
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Ryc. 14. Plan Nr 4: Szkic projektu kolejności realizacji planu, alternatywa I. APL, WRN BUA, sygn. 183, 

plansza A1-2366/12. 

 

 
Ryc. 15. Plan Nr 5: Wstępny projekt podziału terenu na strefy budowlane, alternatywa I. APL, WRN BUA, sygn. 

183, plansza A1-2366/14. 
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Jak napisano powyżej inwestorem osiedla 0079, budowanego 1951 r. był ZOR.
20

 Projekty 

realizacyjne budynków mieszkalnych w ramach inwestycji osiedli robotniczych były na obszarze 

całego terytorium  Polski podobne. Wynikało to z  tempa realizacji, a więc konieczności znalezienia  

formy unifikacji mieszkalnego budownictwa masowego. Te „typowe” projekty realizowane były  

z tradycyjnych materiałów (cegła, dachówka jako materiał pokryciowy dachów) i w tradycyjnych – 

murarskich – technikach budowlanych. W Świdniku realizowane były 2 powtarzalne modele 

budynków:  

 

1. Budynki o funkcji wyłącznie mieszkalnej, przekryte czterospadowym dachem pokrytym 

dachówką, o elewacjach rozczłonkowanych gzymsami – budynki na fragmencie mapy miasta 

oznaczone kolorem czerwonym (Rys. nr 2). (Fot. Nr 1) 

2. Budynki o funkcji mieszanej (piętra mieszkalne, w parterach usługi) lub wyłącznie 

mieszkalnej, które wyróżniają się oszczędnym detalem architektonicznym akcentującym: 

publiczne przejścia piesze pomiędzy segmentami jednego bloku, nieznacznie zryzalitowane 

klatki schodowe lub otwory wejściowe. Elewacje rozczłonkowane są gzymsami. Niektóre  

z nich posiadają zredukowane attyki, mające charakter niewysokich ścianek wyprowadzonych 

ponad gzymsy wieńczące – budynki na fragmencie mapy miasta oznaczone kolorem zielonym 

(Rys. nr 2). (Fot. Nr 2) 

Budynki drugiego typu usytuowane zostały przy głównych ulicach i placach, i podkreślają 

znaczenie przestrzeni publicznej. Usytuowanie usług w parterach było charakterystyczne dla 

zabudowy z l. 1950-55. Łączono wówczas funkcje mieszkalne budynków z innymi funkcjami 

nieuciążliwymi.   

 

 
 

 Ryc. 16. Fot. Nr 1: Budynek przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. 2001 r. 

                                                 
20

   AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Sprawy związane z rozbudową m. Świdnika, 1954-1956, sygn. 

395. 
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Ryc. 17. Fot. Nr 2: Zabudowa wzdłuż Alei Niepodległości (elewacje frontowe). 2001 r. 

 

Wskazane powyżej dwa typy posiadają podstawowy gabaryt budynku wielorodzinnego 

wyznaczony przez 3 – 4 kondygnacje. Gabaryt ten był wypadkową tendencji do oszczędzania terenów 

budowlanych i dążenia do oszczędności związanych z brakiem konieczności wprowadzania instalacji 

niezbędnych w obiektach wysokich. 

Tendencje oszczędnościowe przejawiają się również w tym, że budynki, jakkolwiek 

mieszkalne, nie posiadały balkonów i loggi. Ponadto odkładano w czasie wykonywanie robót 

tynkarskich i organizację terenów przeznaczonych pod zieleń. (W Świdniku do roku 1955 

otynkowano blok Nr 35, ukończony w 1953 r., tzw. „hotelowiec”, na parterze którego miały siedzibę 

władze miejskie i zakładowe, oraz blok Nr 13, mający reprezentacyjny charakter ze względu na 

położenie przy wjeździe do miasta.)
21,

 
22

. 

 

Lata 1956-1959 

 

W latach 1956-59 (łącznie z okresem poprzednim) zrealizowano zabudowę 62,5% z 40 ha gruntów 

wywłaszczonych i przeznaczonych pod inwestycje.
23

 

                                                 
21

   Zalecenia odnośnie sposobu tynkowania bloków (konieczność zastosowania stonowanej kolorystyki  

z jednoczesnym wyróżnieniem detalu architektonicznego dla „uniknięcia monotonii”) sformułowane zostały 

w 1955 r., AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Sprawy związane z rozbudową Świdnika, 1954-1956, sygn. 

395.  
22

  AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, plany rozbudowy m. Świdnika, sygn. 397. W 1961 r. stan ten 

utrzymywał się, gdyż w dokumentach AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Budownictwo - rozbudowa miasta 

1961-1969, sygn. 403 wspomina się o tym, że tylko 3 bloki mieszkalne są całkowicie otynkowane, natomiast 

w po-zostałych zachodzą niekorzystne procesy związane z brakiem zabezpieczenia elewacji. 
23

   Ankieta...., AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Korespondencja o wymianie gruntów pod budowę 

miasta 

i obiektów socjalnych, 1958-1959, sygn. 399. 
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Oddano do użytku następujące obiekty miejskie: hotel dla WSK (1958 r.), szkołę 15 oddziałową (1959 

r.), kotłownię c.o. (1959 r.). W roku 1959 oddano budynek Nr 45 a, b, c – obecnie Al. Niepodległości 

14/ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, usytuowany po przekątnej „hotelowca”. Na parterze w omawianym 

budynku wydzielono część usługowo-handlową (sklepy, kawiarnia, poczta) – podobnie jak miało to 

miejsce w pozostałych obiektach położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych. Jednakże 

budynek ten, w odróżnieniu od powstałych wcześniej, posiada balkony.  

W 1957 r. założono w Świdniku Spółdzielnię Mieszkaniową.
24

 Dyrekcja Budowy Osiedli 

Robotniczych przekazała działki budowlane na rzecz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  

w Świdniku, które następnie zostały przekazane spółdzielni. Ogółem powierzchnia działek 

przeznaczonych pod zabudowę realizowaną przez spółdzielnię wynosiła do 1959 r. 3,35 ha. W 1959 r. 

z ogólnej powierzchni zainwestowane zostało 70%.
25

 Pierwszymi blokami zrealizowanymi przez 

spółdzielnię były budynki usytuowane przy ul. Spółdzielczej 1 i 3 (l. 1958-59).  

 

Lata 60-te  

 

Po 1961 roku (po wprowadzeniu przepisów w sprawie typizacji w budownictwie) powstały  

w Świdniku zespoły zabudowy, które charakteryzują się nieczytelnym, utrudniającym orientację 

przestrzenną układem (brakiem związków formalnych pomiędzy układem budynków i układem 

ruchu). Cechuje je również monotonna forma architektoniczna, wynikająca z faktu realizacji 

budynków z prefabrykowanych elementów budowlanych. Cechą pozytywną powstałych w tym 

okresie zespołów zabudowy jest duży udział terenów otwartych. 

 

2.4.2 Dziedzictwo kulturowe   

 

Dokonując oceny zasobów środowiska kulturowego wyodrębniono zespoły funkcjonalno-przestrzenne 

ukształtowane historycznie (obszary i obiekty o wyodrębniających się cechach, tworzące struktury lub 

pozostałości struktur przestrzennych ukształtowanych historycznie). W ramach tych zespołów 

dokonano oceny form zabudowy. 

Adampol 

(Obszar wskazany na Rys. Nr 1)  

Obszar usytuowany na zachód od Al. Lotników Polskich, sięgający do terenów leśnych. Od północy 

ograniczony przebiegiem linii kolejowej Lublin-Chełm. Obejmuje d. tereny mieszkaniowo-

rekreacyjne (dacze), obecnie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi 

urządzeniami usługowymi (usługi publiczne i komercyjne).  

Na obszarze ukształtowanej w początkach XX w. osady Adampol, która pełniła funkcje miejscowości 

letniskowej – klimatycznej, oraz jednostek wydzielonych z dóbr krępieckich istnieją nadal 

pozostałości dawnej zabudowy drewnianej (z pojedynczym przykładem murowanego dworu, 

translokowanego z innej miejscowości). Na obszarze zlokalizowane są obiekty, które należy objąć 

ochroną. Należą do nich budynki, które ujęto w gminnej ewidencji zabytków. 

 

Zabytki w gminnej ewidencji zabytków:  

Na obszarze objętym studium zlokalizowane są następujące budynki, które winny być objęte ochroną 

w miejscowych planach  zagospodarowania przestrzennego stosownie do art. 7 przywołanej  wyżej 

ustawy o ochronie zabytków:   

                                                 
24

  AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Plany rozbudowy m. Świdnika, sygn. 397. 
25

  Ankieta..., AP w Lublinie, PMRN w Świdniku, Korespondencja o wymianie gruntów pod budowę miasta  

i obiektów socjalnych, 1958-1959, sygn. 399. 
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1) Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2), I poł. XX w.  

2) Willa „Bożena”, ul. Wojska Polskiego 36 (działka Nr 733), 1910 r.   

3) Dom, ul. Kruczkowskiego 44 (działka Nr 917/7), l. 1914-1915  

4) Dom ul. Leśna 1 (działka Nr 156), po 1920 r.  

5) Dom, d. dwór z Tarnawy, ul. Leśna 3 (działka Nr 157), przeniesiony po 1920r.    

6) Dom, ul. Zacisze 3 (działka Nr 631), ok. 1900 r.  

7) Dom, ul. Zielona 6 (działka Nr 450 i 454), ok. 1920 r.  

8) Dom, ul. Kruczkowskiego 49 (działka Nr 891), I. poł. XX w.  

9) Dom, ul. Spacerowa 3 (działka Nr 609), I poł. XX w.  

10) Zespół dworcowy, ul. Dworcowa (działka Nr 152/11), 1905 r.   

11) Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8,  1905 r.  

12) Dom zawiadowcy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 6, 1905 r.    

 

Dla w/w obiektów  założono gminną ewidencję zabytków, prowadzoną w sposób określony  

w   Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 6 czerwca 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661).  

Willa „Jutrzenka”, ul. Koło 6 (działka Nr 550, 551, 564 i 565), l. 1914-1915., wymieniana we 

wcześniejszych opracowaniach – została rozebrana w latach 2001-2002.  

 

Obszar zachowuje generalnie układ drogowy wykształcony w 1 poł. XX w. 

zobrazowany na planach znajdujących się w księgach wieczystych „Krępiec Dacza” i „Willa 

Adampol”.  

Drewniane wille i budynki mieszkalne są obiektami parterowymi z mieszkalnym poddaszem. 

Są szalowane. Niektóre z nich wyróżniają się urozmaiconą kolorystyką (np. willa „Grażyna”, dom 

przy ul. Zielonej). W wystroju szczytów, werand, ganków i balkonów zastosowano ornament 

laubzegowy o motywach roślinnych i geometrycznych.  Wymienione powyżej cechy są 

charakterystyczne dla powstających na przełomie XIX i XX w. obiektów pełniących funkcje domów 

letniskowych.  
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Ryc. 18. Fot. Nr 3: Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2), I poł. XX w. 2001 r.  

 

 

 
 

Ryc. 19. Fot. Nr 4: j.w. Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2), I poł. XX w. 2001 r.  
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Ryc. 20. Fot. Nr 5: j.w. Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2), I poł. XX w. 2001 r.  

 

 

 
 

Ryc. 21. Fot. Nr 6:  Willa „Bożena”, ul. Wojska Polskiego 36 (działka Nr 733), 1910 r. 2001 r.  
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Ryc. 22. Fot. Nr 7: Dom, ul. Kruczkowskiego 44 (działka Nr 917/7), l. 1914-1915. 2001 r.  

 

 

 

Ryc. 23. Fot. Nr 9: Dom ul. Leśna 1 (działka Nr 156), po 1920 r. 2001 r.  
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Ryc. 24. Fot. Nr 10: j.w. Dom, d. dwór z Tarnawy, ul. Leśna 3 (działka Nr 157), przeniesiony po 1920 r.  2001 r.  

 

 

 

 

 
 

Ryc. 25. Fot. Nr 11: Dom, ul. Zielona 6 (działka Nr 450 i 454), 63h. 1920 r. 2001 r.  



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 64 z 222 

 

 

 

 
 

Ryc. 26. Fot. Nr 12: Dom, ul. Kruczkowskiego 49 (działka Nr 891), I. poł. XX w. 2001 r.  

 

 

 

 

Ryc. 27. Fot. Nr 13: Dom, ul. Spacerowa 3 (działka Nr 609), I poł. XX w. 2001 r.  
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Charakterystyczne jest, utrzymujące się w niektórych przypadkach, usytuowanie obiektów na dużych 

działkach, pośród ogrodów.  

W chwili obecnej obszar pierwotnie zabudowany dość luźno, podlega silnej urbanizacji. Nowo 

kształtująca się zabudowa sytuowana jest na niewielkich parcelach. Również  

w ogrodach otaczających zabytkowe wille realizowana jest współczesna zabudowa jednorodzinna. 

Towarzyszy temu procesowi podział działek. Następuje kasacja drzew, które jako element 

bezpośredniego, rozległego obszarowo otoczenia, współtworzyły charakterystyczny klimat 

miejscowości. 

 

Na omawianym obszarze zachował się również murowany zespół budynków dworcowych (dworzec 

i dom zawiadowcy stacji), pochodzący z pocz. XX w., z okresu budowy na tym obszarze „drogi 

żelaznej”.  

 Zespół dworcowy, ul. Dworcowa (działka Nr 152/11), 1905 r.   

 Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8,  1905 r. (Fot. Nr 17, 18) 

 Dom zawiadowcy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 6, 1905 r. (Fot. Nr 19) 

 

 

 

Ryc. 28. Fot. Nr 14: Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8,  1905 r. 2001 r. 
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Ryc. 29. Fot. Nr 15: Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8,  1905 r. 2001 r. 

 

 
 

Ryc. 30. Fot. Nr 16: Dom zawiadowcy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 6, 1905 r. 2001 r. 

 

Centrum miasta  

(Obszar wskazany na rys. Nr 2,  
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Obszar wyodrębniony z zabudowy miasta Świdnika, tworzący jego centrum. Obejmuje tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, usytuowane pomiędzy ulicami: Al. Lotników 

Polskich, ul. Okulickiego, ul. Mickiewicza, ul. Niepodległości, ul. 3-go Maja, ul. Spółdzielczą. Na 

obszarze znajdują się wyodrębnione jednostki zespołów ogólnomiejskich urządzeń usługowych 

(usługi publiczne i komercyjne) oraz obszary o funkcjach mieszanych (zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z nieuciążliwymi usługami w parterach).  

Centrum miasta charakteryzuje się zwartą, uporządkowana zabudową. Posiada wartościowy układ 

przestrzeni publicznej (w tym zieleni).  

 

Zespół osiedla barakowego „A”  

Obszar usytuowany pomiędzy ulicami: Al. Lotników Polskich, ul. Struga i ul. Dworcową. 

Jest to teren lokalizacji baraków mieszkalnych w początkowym okresie urbanizacji obszaru miasta. 

Zespół nie przedstawia szczególnych wartości architektonicznych.  

 

 
 

Ryc. 31. Fot. Nr 17: Panorama osiedla barakowego A, kwartał zabudowy pomiędzy ul. Struga, Al. Lotników 

Polskich, ul. Orzeszkowej. 2001 r. 

 

 

2.4.3 Stanowiska archeologiczne 

Zachodnia część miasta położona jest na obszarze Archeologicznego Zdjęcia Polski oznaczonym nr 

78-82, wschodnia zaś na obszarze oznaczonym nr 78-83. Na wymienionym terenie odnotowano 

bardzo skromne wyniki znalezisk archeologicznych.
26

 Wiąże się to m. in.  z ograniczonym dostępem 

do badań powierzchniowych, gdyż są to tereny zabudowane lub niedostępne (Las Rejkowizna i obszar 

lotniska).  

Na obszarze 78-82 odnotowano 2 stanowiska w miejscowości Świdnik, oznaczone nr 7 i 8 (nr 

stanowiska w Świdniku 1 i 2). Dla obu stanowisk brak jest bliższej lokalizacji i są to znaleziska luźne, 

uzyskane z przypadkowych odkryć w ostatnim ćwierćwieczu. Śladem osadnictwa z epoki brązu jest 

stanowisko 1/7 (kultura trzciniecka lub łużycka). Ślad osadnictwa – stanowisko 1/8 – nie jest 

klasyfikowany ani chronologicznie, ani kulturowo.  

Z weryfikacji stanowisk dawnych (prospekcja terenowa metodą AZP) nie uzyskano materiałów na 

wymienionych stanowiskach. Nie ujawniono również stanowisk nowych.  

Natomiast na obszarze 78-83 odnotowano dwa stanowiska
27

, oznaczone nr nr 40 i 41 (nr stanowiska w 

Świdniku 1 i 2). Ślady osadnictwa w postaci materiałów krzemiennych nie zostały zakwalifikowane 

ani chronologicznie, ani kulturowo.  

 

 

 

                                                 
26

  Materiały (karty ewidencji stanowisk archeologicznych oraz Analiza opisowa obszaru, oprac. B. 

Bargieł, M. Florek, J. Libera, A. Zakościelna, Lublin październik 1998 r. ) w posiadaniu WUOZ   w Lublinie.  
27

  Karty ewidencji stanowisk archeologicznych oraz Sprawozdanie z badań powierzchniowych AZP, 

oprac. H. Wróbel, 1986 r. 
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Wykaz stanowisk 

Wykaz stanowisk archeologicznych ; 

78-82/44-7 

78-82/30-3 

78-82/18-1 

78-82/45-8 

78-82/41-4 

78-82/42-5 

77-82/111-3 

78-82/43-6 

78-82/29-2 

78-82/28-1 

78-83/40-1 

78-83/41-2 

 

2.4.4 Cmentarz z I wojny światowej 

 

Na północy miasta, przy szosie do Mełgwi, na skraju lasu (k. 15 m od drogi) usytuowany jest 

niewielki (k. 0,096 ha) cmentarz.
28

 Cmentarz liczący obecnie 64 mogiły założono w 1915 r. po 

walkach w ramach ofensywy wojsk austriackich w wyniku której zajęli oni Lublin. Na cmentarzu 

pochowano żołnierzy austriackich i rosyjskich.  

W 1991 r. wykonano ogrodzenie cmentarza, wytrasowano aleję główną i ustawiono żelazny krzyż 

oraz obmurowano ziemne mogiły. Rozbudowa lotniska w Świdniku objęła obszar, na którym 

zlokalizowany jest w/w cmentarz. 

Do 2009 r. w Lesie Szpitalnym w północnej części miasta przy szosie do Mełgwi, ok. 15 m od drogi 

znajdował się niewielki (ok. 0,096 ha) cmentarz, który powstał  w 1915 r. po walkach w ramach 

ofensywy wojsk austriackich.  Na cmentarzu pochowano 189 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 

 18 żołnierzy rosyjskich oraz żołnierzy innych narodowości m.in. Niemców, Czechów, Ukraińców, 

Węgrów i Polaków. W związku z budową portu lotniczego, cmentarz został przeniesiony, a szczątki 

ciał żołnierzy poległych w 1915 r. oraz w czasie drugiej wojny światowej, złożone zostały w kwaterze 

wojennej na terenie cmentarza komunalnego w Świdniku.  

 

2.5 Stan prawny gruntów 

Poniższe informacje ustalono na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków: 

Zagospodarowanie, użytkowanie i własność gruntów   

Gmina Miejska Świdnik zajmuje powierzchnię 2035 ha.  

Około 47% gruntów znajduje się we władaniu prywatnych właścicieli, w formie użytkowania 

wieczystego, bądź własności. Grunty Skarbu Państwa zajmują ok. 30 % gruntów gminy. Grunty 

będące własnością Gminy Miejskiej Świdnik zajmują ok. 10 % jej powierzchni.   Grunty spółek prawa 

handlowego obejmują ok. 8 % powierzchni Gminy. Grunty te znajdują się na pod terenami lotnisk 

 i parku technologicznego.  

 

                                                 
28

  Karta cmentarza, oprac. W. Boruch, 1992 r., w posiadaniu WUOZ   w Lublinie.  
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Ryc. 32.  Wykres 5 Struktura własności gruntów 

 

W Gminie Miejskiej Świdnik  grunty są własnością: 

 skarbu państwa 657 ha   

 gminy - 211 ha 

 osób fizycznych -  916 ha 

 spółdzielni mieszkaniowej - 32 ha 

 kościołów i związków wyznaniowych - 6 ha 

 powiatu (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie) - 60 ha. 

 grunty spółek prawa handlowego - 153 ha. 

 

Grunty Skarbu Państwa: 657 ha w tym: 

 nieprzekazane w użytkowanie wieczyste - 502 ha, 

 przekazane w użytkowanie wieczyste - 155 ha 

 

Grunty SP nieprzekazane w użytkowanie wieczyste - 502 ha obejmują: 

 lasy 277 ha 

 grunty orne - 92 ha,  

 sady - 2 ha 

 grunty rolne zabudowane - 4 ha 

 drogi - 82 ha 

 koleje - 15 ha 

 tereny przemysłowe - 2 ha,  

 tereny wypoczynkowe - 2 ha 

 tereny inne - 26 ha, 

 

Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste - 155 ha obejmują: 

 grunty orna - 3 ha 

 tereny przemysłowe - 90 ha, 

 inne tereny zabudowane - 8 ha 

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 7 ha 

 drogi - 7 ha,  

 koleje  - 21 ha,  

 grunty inne - 18 ha  

 tereny mieszkaniowe - 1 ha 
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Grunty gminne: 211 ha w tym:  

 Grunty nieprzekazane w użytkowanie wieczyste - 186 ha, 

 Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - 25 ha, 

 

Grunty osób fizycznych - 916 ha, (w tym 356 grunty gospodarstw rolnych): 

 grunty rolne – 705 ha w tym: grunty orne 588 ha, sady 37 ha, łąki 2 ha, pastwiska 1 ha, grunty 

orne zabudowane - 77 ha,  

 lasy 25 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione - 1 ha, 

 tereny mieszkaniowe - 152 ha 

 tereny przemysłowe - 8 ha,  

 tereny wypoczynkowe - 1 ha, 

 drogi - 2 ha 

 inne tereny zabudowane - 18 ha. 

 

Grunty  spółdzielni - 32 ha w tym: 

 grunty orne 2 ha,  

 tereny mieszkaniowe 28 ha,  

 tereny pod drogami 1 ha,  

 grunty inne 5 ha. 

 grunty kościołów i związków wyznaniowych - 6 ha 

Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 60 ha. 

Grunty spółek prawa handlowego - 153 ha. 

 

Struktura użytkowanie gruntów: 

Powierzchnia użytków rolnych – 893 ha w tym: 

 grunty orne – 767 ha 

 sady – 40 ha 

 grunty orne zabudowane – 83 ha 

 łąki 2 ha 

 pastwiska 1 ha 

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione: 304 ha w tym: 

 lasy 302 ha 

 grunty zadrzewione i zakrzewione 2 ha 

Grunty zabudowane i zurbanizowane – 736 ha w tym: 

 tereny mieszkaniowe – 206 ha 

 tereny przemysłowe – 107 ha 

 inne tereny zabudowane – 81 ha 

 zurbanizowane tereny niezabudowane 5 ha,  

 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 33 ha 

 tereny pod drogami – 199 ha,  

 tereny kolejowe – 36 ha, inne tereny – 69 ha 
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Użytek ekologiczny – 96 ha 

Nieużytki 6 ha.  

Grunty kościołów i związków wyznaniowych – 6 ha 

Grunty powiatu z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 60 ha. 

Grunty spółek prawa handlowego – 153 ha. 

Razem: 2035 ha. 

 

2.5.1 Struktura zabudowy 

 

Poniższe dane ustalono na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków. Ogólna liczba 

budynków na terenie Świdnika, na koniec 2013 r. wynosiła 5074, z czego: 

 4538 budynki na nieruchomościach gruntowych zabudowanych; 

 536 budynki na nieruchomościach budynkowych. 

Na całkowitą liczbę 5074 budynków składają się: 

Struktura budynków 

Nr.  Rodzaj budynków na podstawie EGIB  2013 rok Liczba  

 budynki mieszkalne 2589 

 budynki produkcyjno-usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 754 

 budynki transportu i łączności 417 

 budynki handlowo-usługowe 255 

 Budynki przemysłowe 192 

 Budynki magazynowe i silosy 36 

 Budynki biurowe 22 

 Budynki oświaty, kultury oraz budynki sportowe  32 

 Budynki zakładów medycznych i szpitali 3 

 Inne budynki niemieszkalne   774 

 Łącznie  5074 

 Tab. 13 

 

Nr.  Podział budynków według stanu własności (EGIB) 2013 rok Liczba  

Na gruntach zabudowanych  

 własność osób fizycznych:  

572 - to budynki w indywidualnych gospodarstwach rolnych  

3474 - budynki nie należące do indywidualnych gospodarstw rolnych; 

4046 

 własność skarbu państwa  123 

 własność gmin 103 

 powiat bez użytkowników wieczystych 39 

 spółdzielnie mieszkaniowe 119 

 własność kościołów i związków wyznaniowych 13 

 własność spółek prawa handlowego 86 

 inne budynki   6 

 Łącznie  4535 

Nr.  Podział budynków według stanu własności (EGIB) 2013 rok Liczba  

Budynki na nieruchomościach budynkowych  

 własność osób fizycznych 4274 

 własność skarbu państwa  235 

 własność gminy 138 

 powiat bez użytkowników wieczystych 40 

 spółdzielnie mieszkaniowe 181 
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 własność kościołów i związków wyznaniowych  13 

 własność spółek prawa handlowego 184 

 Inne 9 

 Łącznie 5074 

Tab. 14 

2.6 Zagospodarowanie przestrzenne 

 
W celu sformułowania podstawowych uwarunkowań rozwoju miasta dokonano oceny: 

 dotychczasowego zagospodarowania  

 stanu ładu przestrzennego oraz warunki  

 jakość życia mieszkańców.  

Ocena opiera się na analizie: warunków zaspokojenia potrzeb mieszkańców w usługi, struktury 

funkcjonalno-przestrzennej miasta.  

 

2.6.1 Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 

 

2.6.1.1  Charakterystyka struktury funkcjonalno-przestrzennej 

 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta została ukształtowana na stosunkowo płaskim 

terenie rolnym. Elementem krystalizującym założenie miejskie, była oprócz układu dróg również  oś 

zieleni łącząca Las Rejkowizna z terenem podmokłych łąk w Nowym Krępcu. Był to schemat, który 

stał się zaczątkiem centralnej części dzisiejszego Świdnika. Wzdłuż założenia parkowego, usytuowano 

obiekty usług oświaty, a przy poprzecznych do niego ciągach komunikacyjnych obiekty usług 

centrotwórczych. Linia kolejowa dzieliła obszar miasta na dwie części: 

 północną - gdzie ulokowany został Zakład WSK z lądowiskiem przyzakładowym oraz 

niewielki obszar przemysłowo-składowy Franciszków. Przy zakładzie powstał zespół usług 

w zakresie sportu i oświaty, a także niewielkie osiedle mieszkaniowe  Żwirki i Wigury. 

Pozostałe tereny to obszar rolny z niewielkimi zespołami zabudowy zagrodowej oraz 

kompleksy ogródków działkowych,   

 południową - gdzie rozwinęła się właściwa tkanka miejska. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

tworzą wydzielone zespoły o charakterze wielo- lub jednorodzinnych osiedli w strukturze 

których znajdują się również usługi w zakresie oświaty, sportu i inne związane 

 z kompleksową obsługą mieszkańców.  

W planach zagospodarowania przestrzennego miasta, założono wyraźne oddzielenie terenów 

zamieszkania od obszarów przemysłu, składów i baz (segregacja miejsc pracy i miejsc zamieszkania). 

Jedynie programy usługowe przenikały inne funkcje terenów, niezależnie od podstawowego 

charakteru zagospodarowania obszaru. Oprócz terenów produkcyjno-usługowych (WSK                       

i Franciszków), we wschodniej części miasta zarezerwowano teren pod realizację zespołu składowo - 

bazowego dla lokowania tam przede wszystkim obiektów i funkcji technicznej obsługi miasta               

(oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci), a także niewielkich zakładów rzemieślniczo-

produkcyjnych. Realizację tego zespołu rozpoczęto, jednak w miarę upływu czasu i rozwoju  tkanki 

miejskiej, zmienił charakter potrzeb miasta. Funkcje oczyszczania ścieków, składowania odpadów itp. 

zaczęto realizować poza granicami administracyjnymi Świdnika (razem z miastem Lublin). W tej 

sytuacji obszar stopniowo przekształcał się w zespół rzemieślniczo-usługowy, a rezerwy terenowe pod 

funkcje przemysłowo-składowe, zmieniono na teren pod zabudowę mieszkaniową. 

Dostosowaniu do bieżących potrzeb, ulegały również tereny rezerwowane pod rozwój funkcji 

mieszkaniowej. W początkowej fazie budowy miasta podstawową formę stanowiła zabudowa 
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wielorodzinna realizowana w formie kwartałów z usługami lokalizowanymi w parterach budynków od 

strony ulic i wnętrzami w formie zielonych skwerów. Realizacji osiedli towarzyszyła budowa usług 

publicznych i administracji w sposób równomierny nasycających strukturę miasta.  

Obecnie proporcje zmieniają się na rzecz realizacji zabudowy jednorodzinnej na 

wydzielonych działkach, z ograniczaniem realizacji obszarów zieleni publicznej, parkowej                    

i zmniejszeniem rezerw pod usługi publiczne na rzecz usług komercyjnych.  

Dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu miasta zostało ustalone w swoim 

głównym zarysie w pierwszych miejscowych planach zagospodarowana przestrzennego miasta 

Świdnik, a obecne zagospodarowanie jest kontynuacją założeń przyjętych w latach 50-tych i 80-tych. 

 Pierwszy plan opracowany został w 1951 r.  w pracowni „Miastoprojekt” w Warszawie przez 

inżynierów K. Olszewskiego i T. Romana. Na szkicach projektu (ryc. 12- 14 przedmiotowego 

opracowania) wyznaczone zostały tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, szkolne, 

sportowe, gospodarcze oraz  komunikacji i zieleni. W oparciu o plan zrealizowana została najstarsza 

(obecnie centralna) część miasta.  

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rejonu Urbanistycznego Świdnik 

uchwalonym w 1986 roku, określone zostały zasady zagospodarowania nowych terenów. Dla funkcji 

mieszkalno-usługowych wyznaczone zostały tereny położone na południe i zachód od istniejącego 

zainwestowania, a dla funkcji przemysłowo-składowych, na kierunku północnym i wschodnim.  

 W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta za elementy krystalizujące przestrzeń uznano: 

 projektowany ciąg usługowy N-S na odcinku  od ul. Sławińskiego (dzisiejsza Niepodległości) 

do projektowanego parku miejskiego (las Bażantarnia) jako element przestrzenno-

funkcjonalny integrujący miasto, 

 ciąg ekologiczny W-Z o funkcji zieleni rekreacyjnej będący fragmentem ESOCH 

 centrum – wielofunkcyjny ośrodek usługowy miasta  

 układ ulic miejskich w dwóch kwartałach śródmiejskich wytworzonych przez ulice: 

Przodowników Pracy (dzisiejsza Al. Lotników Polskich), Racławicką, Kusocińskiego, Prostą 

(dzisiejsza Al. NSZZ Solidarność), nowoprojektowaną i 1-go Maja (dzisiejsza kard. 

Wyszyńskiego). W planie wyznaczony został system terenów otwartych jako układ 

hierarchiczny, ciągły, oparty na obniżeniu dolinnym rzeki Stawek, wiążący podstawowe 

jednostki mieszkaniowe z terenami otwartymi pól, lasów i wykształconymi terenami  

o funkcjach rekreacyjnych. System terenów otwartych obejmował system ESOCH i wykraczał 

poza granice rejonu. Jego podstawę stanowiła dolina rzeki Stawek powiązania z aktywnymi 

biologicznie ekosystemami: łąkowymi, bagienno-torfowiskowymi wodnymi i leśnymi.  

 

W kształtowaniu struktury terenów mieszkaniowych plan wyznaczał strefy zabudowy  

preferując zabudowę wielorodzinną realizowaną w formie osiedli. Za podstawowy element struktury 

zabudowy jednorodzinnej plan uznawał zespoły mieszkaniowe. Obiekty przemysłu, składów i baz 

planowane były w zgrupowaniach funkcjonalnych o zróżnicowanym profilu i wielkości, w sąsiedztwie 

oczyszczalni ścieków (”Nowy Krępiec”) oraz Franciszkowa. Plan zakazywał lokalizacji obiektów 

terenochłonnych i wodochłonnych.  

 Ustalenia planu z lat 80-tych przesądziły o sposobie oczyszczania ścieków komunalnych 

miasta. Świdnik jako element Lubelskiego Zespołu Miejskiego (LZM), został włączony do system 

oczyszczalni ścieków w Hajdowie. Ścieki sanitarne z obszaru Świdnika miały być odprowadzane 

grawitacyjnie kolektorem S-N na oczyszczalnię w Lublinie. Istniejącą komunalną oczyszczalnię 

ścieków wskazano do adaptacji na stację pomp, a teren oczyszczalni ścieków przeznaczono pod 

zaplecze techniczne PGKiM. Układ przesyłowy systemu kanalizacji sanitarnej opierał się na bazie 

głównego ciągu usytuowanego w dolinie naturalnego cieku przebiegającego na kierunku W-E. W 

rozwiązaniach docelowych trzon układu przesyłowego systemu kanalizacji sanitarnej stanowić miał 
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istniejący ciąg główny oraz ciągi usytuowane w ul. Racławickiej i Kusocińskiego. Ostatecznie zamiast 

kolektora grawitacyjnego, wybudowany został kolektor tłoczny wzdłuż obecnej ul. Armii Krajowej.  

 System odprowadzenia wód opadowych z lat 80-tych, jest spójny z obecnym, polegającym na   

realizacji drugiego kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego ścieki deszczowe po 

podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego.  

 Kontynuacją planów z 1986 r. (z późn. zm.) są plany z 2003 r. i 2009 r., które  są  zmieniane 

w dostosowaniu do obecnych potrzeb miasta i mieszkańców. 

  

Fizjonomia miasta 

 

Z punktu widzenia indywidualności krajobrazu miejskiego, walory Świdnika ocenić wypada 

dość skromnie. Miasto rozwinęło się dynamicznie z zaprojektowanego w okresie powojennym osiedla 

przyzakładowego i charakter socrealistycznej zabudowy pierwszego zespołu mieszkaniowego, jest do 

dziś dominujący w tkance miejskiej. Pomimo, że zabudowa miejska narasta od ponad 60-ciu lat, to jej 

wyraz jest uniwersalny. Układ urbanistyczny miasta rozwinął się w oparciu o plan z początku lat 50-

tych, który zakładał realizację niewielkiego zespołu mieszkalnego o układzie koncentrycznym – 

przylegającego do pasa linii kolejowej – z którego rozchodziły się promieniście osie ulic wiążące 

nowy organizm z  istniejącą starszą zabudową wiejską. Ten dziś regularny w swoim założeniu układ w 

powiązaniu z socrealistyczną architekturą pierwszych budowli, stał się cechą charakterystyczną 

Świdnika. Przy stosunkowo płaskim ukształtowaniu terenu w obszarze miasta,  nowa zabudowa 

uzupełniona została  ciągami zieleni, aby zapobiec zbytniej intensyfikacji zabudowy. Część tych 

terenów urządzona została w formie placów i skwerów odpowiadających charakterowi pierwszej 

architektury Świdnika.  

 

2.6.1.2  Struktura obszarów 

 

Bilans terenów funkcjonalnych w mieście Świdnik został sporządzony na podstawie 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do celu przedmiotowego 

bilansu dokonano ogólnego podziału na dwie strefy: 

I - Strefa zainwestowania 

II- Strefa o funkcjach przyrodniczych 

 

I- Strefa zainwestowania: 

 

 tereny mieszkaniowe wielorodzinne, 

 tereny mieszkaniowe jednorodzinne, 

 tereny mieszkaniowo-usługowe, 

 tereny usługowe, 

 tereny produkcyjno - składowe, 

 tereny obsługi technicznej. 

 

Tereny mieszkaniowe 

 

Struktura przestrzenna terenów mieszkaniowych oraz rodzaj zabudowy na obszarze 

opracowania są zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie miasta Świdnik można wyodrębnić następujące typy zabudowy: 
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 

 Zabudowa wielorodzinna o wysokiej intensywności, 

 Zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności, 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 

1. Zabudowa jednorodzinna, 

2. Zabudowa jednorodzinna z towarzyszącą zabudową rzemieślniczą, 

3. Zabudowa zagrodowa, 

4. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w ustaleniach ogólnych wyznaczają 

rozbudowany system terenów usług publicznych, terenów usług komercyjnych i terenów 

wytwórczości  i składowania.  

 

W skład usług publicznych wchodzą: 

 usługi publiczne administracji, 

 usługi publiczne kultury, 

 usługi publiczne kultu religijnego, 

 usługi publiczne oświaty, 

 usługi publiczne zdrowia i ochrony socjalnej, 

 usługi publiczne łączności, 

 usługi publiczne sportu, 

 usługi publiczne innych. 

 

W skład usług komercyjnych wchodzą: 

 usługi handlu, 

 usługi rzemiosła, 

 usługi gastronomii, 

 usługi komunikacyjne, 

 usługi bytowe, 

 usługi turystyki, 

 usługi finansowe. 

 

W skład terenów wytwórczości i składowania wchodzą: 

 tereny działalności produkcyjnej, 

 tereny składowania i magazynowania 

 

II - Strefa o funkcjach przyrodniczych: 

 tereny lasów, 

 tereny zieleni urządzonej i izolacyjnej, 

 tereny zieleni cmentarnej, 

 tereny ogrodów działkowych. 
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2.6.1.3  Bilans zieleni 

 

Na zieleń miasta składa się Las Rejkowizna, Bażantarnia, lasek przy ul. Polnej i Świerkowej, 

park miejski, ogrody działkowe, skwery osiedlowe, ogrody towarzyszące zabudowie jednorodzinnej, 

zieleń cmentarna oraz towarzysząca obiektom sakralnym i użyteczności publicznej, zieleń przyuliczna 

w formie alei  i  szpaleru drzew, zieleń łąkowa na terenie użytku ekologicznego i obszaru Natura 

2000, zieleń łąkowa w sąsiedztwie cieku wodnego i źródła, a także nasadzenia wynikające  

z kompensacji przyrodniczej. 

 Lasy zajmują 326 ha gruntów leśnych, co stanowi 16% powierzchni  gminy, w tym: największy 

Las Rejkowizna (pow. 272 ha); Las Bażantarnia; Park miejski (pow. 0,9 ha) - położony po 

północnej stronie torów kolejowych, pozostałość po dawnym Lesie Szpitalnym (własność Gminy 

Miejskiej Świdnik oraz Regionalnego Parku Przemysłowego (pow. 3,28 ha). Pełni funkcję 

rekreacyjno-wypoczynkową. Stanowi zieleń publiczną ogólnie dostępną. 

 Ogrody działkowe stanowią miejsca bliskiego wypoczynku i pełnią funkcję rekreacyjno-

wypoczynkową. Na terenie Świdnika znajduje się około 35 ha terenów pozostających w zarządzie 

Polskiego Związku Działkowców, przeznaczonych pod ROD - Rodzinne Ogrody Działkowe. 

Należą do nich: 

 ROD „IKAR" przy Al. Lotników Polskich o pow. 8,70 ha; 

 ROD „SŁONECZNY"" przy ul. Krańcowej 16 (północna strona ulicy) - pow. 1,25 ha; 

 ROD „IRYS" przy ul. Krańcowej 35-37 (południowa strona ulicy) - pow. 4,13 ha; 

 ROD pod nazwą „Obrońców Westerplatte" do których należą: „TULIPAN" - przy ul. 

Krańcowej 19 - pow. 8,99 ha „MALWA" przy ul. Lotniczej 3 - pow. 7,54 ha „NARCYZ" 

przy ul. Żwirki i Wigury 47 - pow. 3,43 ha „PIWONIA" przy ul. Puławskiego 15 - pow. 0,78 

ha. 

 Zieleń osiedlowa głównie w formie skwerów kwalifikuje się jako przestrzeń o charakterze 

publicznym. Towarzyszy zespołom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Prawidłowo 

zaprojektowana, podnosi jakość życia w miejscu zamieszkania i estetykę miasta. Problemem jest 

przeznaczanie terenów biologicznie czynnych i zieleni osiedlowej pod dogęszczanie zabudowy 

oraz przeznaczanie pod parkingi osiedlowe. 

 Zieleń przyuliczna towarzyszy ciągom komunikacyjnym miasta w formie szpaleru lub alei drzew. 

 Ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie jednorodzinnej. Na szczególną uwagę zasługują 

relikty drzew znajdujące się na działkach zabudowanych przedwojennymi willami w Osiedlu 

Adampol.  

 Zieleń towarzysząca obiektom sakralnym i użyteczności publicznej. Charakterystyczne są 

zachowane enklawy starych dębów w sąsiedztwie terenu Kościoła pw. NMP Matki Kościoła, na 

terenie  boiska szkoły nr 2 i nr 5. 

 Zieleń cmentarna - teren starego cmentarza parafialnego stanowi wartościowy element zieleni 

urządzonej. Nowy cmentarz posiada młode nasadzenia, które w przyszłości wzbogacą strukturę 

terenów zielonych. 

 Zadrzewienia wprowadzone w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z utratą powierzchni 

leśnej przy budowie lotniska. W Świdniku przeprowadzono nasadzenia drzew na terenie byłego 

wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Krępieckiej na pow. 2,0 ha, wzdłuż suchej doliny i na 

rondach komunikacyjnych. 

 Zieleń łąkowa na terenie użytku ekologicznego i Obszaru Natura 2000 . 

 Zieleń w sąsiedztwie cieku wodnego i źródła stanowią zarośla, szuwary oraz zbiorowiska 

ruderalne z zadrzewieniami łęgowymi a także roślinność wodna. Zachowanie naturalnego 
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charakteru zieleni a także odbudowa stanowisk roślinnych typowych dla danych siedlisk, jest 

możliwa pod warunkiem zachowania ekstensywnego, podporządkowanego warunkom 

przyrodniczym zagospodarowania terenów. 

Według informacji Nadleśnictwa Świdnik, w obrębie Świdnika lasy i tereny zadrzewione 

zajmują 326 ha gruntów leśnych, co stanowi 16% powierzchni  gminy, w tym: 287,52 ha (88%) 

zarządzanych przez Nadleśnictwo Świdnik, pozostałe 38,48 ha (12%) to lasy prywatne.  

Największy zwarty obszar leśny to Las Rejkowizna o powierzchni 272 ha. Pod względem 

siedliskowym jest to las świeży (Lśw) i las mieszany świeży (LMśw). W lesie dominuje sosna, dąb 

 i brzoza, a domieszkowo występuje: jawor, modrzew i grab. W Lesie Rejkowizna wiek części 

drzewostanów wynosi ponad 100 lat, jednak przeważają lasy w wieku około 70 lat. Występują tu 

stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin. Lasy rosnące w granicach administracyjnych 

gminy miejskiej Świdnik to lasy gospodarcze, wykorzystywane także przez mieszkańców do celów 

rekreacyjnych. W roku 2011 w ramach budowy Portu Lotniczego Lublin dokonano wycinki części 

Lasu Szpitalnego na obszarze 134 ha w tym 23 ha na terenie gminy Świdnik. Zmniejszenie 

powierzchni lasu nastąpiło również w północno-zachodnim narożniku Lasu Rejkowizna oraz 

południowej części lasu przy Domach Pomocy Społecznej, w związku z budową drogi ekspresowej. 

Od początku 2012 roku tereny leśne Nadleśnictwa Świdnik są monitorowane kamerami. 

Obecnie Nadleśnictwo Świdnik nie prowadzi zalesień. W miejsce wyciętych drzewostanów leśnicy 

wprowadzają ponownie drzewa przez sadzenie. Ogólnie powierzchnia lasów corocznie wzrasta m.in. 

w wyniku prowadzenia zalesień przez lasy Państwowe (krajowy program zwiększania lesistości),  

a także zalesiania gruntów rolnych przez rolników korzystających z programu PROW. 

Lasy w granicach administracyjnych Świdnika uważa się za lasy ochronne w rozumieniu 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

 

2.6.2 Stan ładu przestrzennego 

Ład przestrzenny 

Ład przestrzenny obok zrównoważonego rozwoju, jest podstawową wartością stanowiącą 

nadrzędny punkt odniesienia dla czynności podejmowanych w planowaniu przestrzennym. Ład 

przestrzenny łączy w sobie aspekty: funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe  

i kompozycyjno-estetyczne. O ładzie przestrzennym można mówić w tych częściach miasta, które są  

i  były kształtowane według ustalonych zasad, planów, koncepcji, decydujących o rozwoju 

poszczególnych funkcji, ich konfiguracji, warunkach i zasadach zabudowy i zagospodarowania.  

W obecnym stanie prawnym podstawowym narzędziem kształtującym w sposób harmonijny 

przestrzeń jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Posiadanie przez Świdnik planów 

pokrywających w 100% powierzchnię gminy, ułatwia zachowanie ładu przestrzennego. 

Stan planistyczny  

Aktualnie obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

1) Uchwała Nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Świdniku z12 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika – zespół 

przemysłowo-składowy  (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 121 z dnia 12 sierpnia 2003 r., poz. 2835);  

2) Uchwała Nr VII/75/2003 Rady Miejskiej w Świdniku z 12 czerwca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świdnik – obszar Lotniska, (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 121 z 12 sierpnia 2003 r. poz. 2836); 

3) Uchwała nr VII/76/2003 Rady Miejskiej w Świdniku z 12 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 

Nr 121 poz.2837) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Świdnika – Ustalenia zostały wyrażone w postaci: Rysunku w skali  

1:5000 zatytułowanego „ Świdnik – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” 
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obejmujący obszar w granicach miasta wraz z naniesionymi granicami rysunków planów 

uszczegółowionych: 

 rejonu „ Brzeziny –Kalina”- Nr 1; 

 rejonu przemysłowo-składowego - Nr 2; 

 rejonu Al. Lotników Polskich - Nr 3; 

 rejonu Adampol I - Nr 4; 

 rejonu Adampol II - Nr 5; 

 rejonu  Adampol III - Nr 7; 

 rejonu ośrodka Adampola 1 - Nr 6; 

 rejonu Lotniska - Nr 8; 

4) Uchwała Nr X/104/2003 Rady Miasta Świdnik, z 29 października 2003 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik – rejon Al. Lotników 

Polskich (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 201, poz. 3788 z 17 grudnia 2003 r.); 

5) Uchwala Nr XVII/143/2004 Rady Miasta Świdnik  z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli „Brzeziny-

Kalina” w Świdniku ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 144 z 17 sierpnia 2004 r. poz. 2054);  

6) Uchwała Nr XXX/224/2005 Rady Miasta Świdnik z 23 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Adampol w Świdniku, (Dz. 

Urz. Woj., Lub. 170 poz. 2973 z 22 sierpnia 2005 r.); 

7) Uchwała nr XXXVII/218/2009 Rady Miejskiej Świdnik z 28 maja 2009r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika; 

8) Uchwała Nr XIII/118/2011 Rady Miasta Świdnik z 27 października 2011 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli rejon Brzeziny – Kalina 

w Świdniku; 

9) Uchwała Nr XIII/119/2011 Rady Miasta Świdnik z 27 października 2011 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Plany miejscowe w opracowaniu: 

1. Uchwała nr XXI/167/2004 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 października 2004r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Świdnik zespół przemysłowo - składowy,  

2. Uchwała nr XXX/162/2008 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 października 2008r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Świdnik Obszar Lotniska, 

3. Uchwała nr L/342/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik  

w obrębie trzech terenów: 

 Teren I ograniczony od północy (granica obowiązującego planu miasta Świdnik 

Obszar nr I oraz ul. Mełgiewska, od południa – północna granica działki nr 44/1 (obr. 

3), od zachodu – projektowaną drogą krajową i od wschodu – ul. Nadleśną  

 Teren II – odcinek ul. Gospodarczej i teren położony po dwóch stronach  

ul. Gospodarczej; 

 Teren III – położony między ul. Wyszyńskiego i Sosnową. 

Najważniejsze ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, 

kształtujące  zasady szczególnie istotne dla ochrony wartości przyrodniczej miasta: 

 zakaz zmiany sposobu użytkowania lasów, 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 79 z 222 

 

 zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (poza służącymi gospodarce leśnej) na obszarach 

leśnych 

 zachowanie i ochrona kompleksów przyrodniczych o najwyższym potencjale biologicznym,  

w szczególności dotyczy to lasów oraz lokalnych ciągów powiązań przyrodniczych,  

 ochrona przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo-wodnego, 

 ochrona drzew przyulicznych oraz drzewostanu towarzyszącego obiektom,  

 ochrona drobnych elementów naturalnej rzeźby terenu: dolin, obniżeń, skarp,  

 ochrona środowiska poprzez rozwój infrastruktury środowiska, 

 wprowadzone strefy uciążliwości od terenów lotniczych, dróg, linii kolejowej i linii 

elektroenergetycznej oraz strefy sanitarne od granic cmentarza. 

 

2.6.3 Warunki i jakość życia mieszkańców  

 

2.6.3.1   Mieszkalnictwo 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Świdnik na koniec 2012 r. wynosiły  15194 mieszkań.  

2012 r. do użytkowania oddano  262 mieszkania o powierzchni użytkowej 18241 m², w tym: 

 96 mieszkań spółdzielczych - 288 izb o pow. użytk. 4913 m²; 

 107 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem - 381 izb, pow. użytk. 5830 m²;  

 59 mieszkań indywidualnych - 323 izby mieszkalne, pow. użytk. 7499 m². 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 59,6 m², natomiast na jedną osobę 

przypada 22,5 m².  W instalację wodociągową wyposażone jest 15194 mieszkań, w kanalizację 

sanitarną 15161, centralne ogrzewanie 15108, a w gaz z sieci 14914 mieszkań.   

Według gminnej ewidencji budynków  na terenie gminy znajduje się 2589 budynków mieszkalnych w 

tym 2246 jest własnością osób fizycznych. W indywidualnych gospodarstwach rolnych znajdują się  

144 budynki mieszkalne.  

Zasoby mieszkaniowe w Świdniku: 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada największe zasoby mieszkaniowe w mieście. SM buduje i 

zarządza budynkami od 1957 roku. Na koniec 2012 r. zasoby wynosiły 8430 mieszkań, w 

których mieszkało 20 713 osób (51% mieszkańców Świdnika). Dla porównania, w 1984 roku 

Spółdzielnia zarządzała 5600 mieszkaniami, w których mieszkało ponad połowa 

mieszkańców Świdnika (20 tys. ludzi). Aktualnie SM zarządza 202 budynkami mieszkalnymi  

wielorodzinnymi, 208 lokalami użytkowymi, 12 pawilonami usługowo-handlowymi i 782 

garażami na terenach o pow. 70,04 ha.   

 LUBINVEST Sp. z o.o. wybudował w latach 2004-2012 r. osiem bloków z 485 mieszkaniami. 

W budowie jest kolejnych 66 mieszkań, przeznaczonych do sprzedaży w 2014; 

 TBS „LOKUM” powstał w 1996 r., wybudował 193 mieszkania na wynajem. W 8 blokach 

zamieszkuje 628 osób. TBS sprawuje zarząd nad lokalami.  

 GMŚ posiada 820 lokali komunalnych w tym 162 lokale socjalne. Piętnaście mieszkań 

zlokalizowanych jest w blokach wielorodzinnych na terenie miasta, a 147 lokali 

mieszkalnych  w 6 blokach socjalnych: przy ul. Hotelowej - 52 lokale, ul. Jaworowej - 36 

lokali, ul. Krępieckiej 22 lokale, ul. Kolejowej 37 lokali 

 SM „Słoneczne” - 113 mieszkań. 

 

Poniżej  dane ze Studium z 2009 r.  
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W grudniu 2005 r. miasto Świdnik liczyło  40 041 mieszkańców. Podstawową formą mieszkalnictwa 

rodzinnego na terenie miasta było budownictwo wielorodzinne; drugą formą zabudowa jednorodzinna. 

Zabudowa zagrodowa była formą uzupełniającą.  

Mieszkańcy budownictwa rodzinnego zajmowali 13 972 mieszkań o liczbie izb 47 853 i o łącznej 

powierzchni użytkowej 806,3 tys. m
2
. Dla porównania poniżej podano podział zasobów 

mieszkaniowych na rodzaje zabudowy i podstawowe wskaźniki w 1980 r.  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik powierzchni użytkowej 31.XII.2005 r. wynosił 20,1 m
2
  Na 

jedno mieszkanie przypadało 2,87 osoby. Średnie mieszkanie posiadało 57,7 m
2
 powierzchni 

użytkowej i 3,42 izby. Przeciętna liczba osób na 1 izbę wynosiła 0,84 osoby. 

Stan zasobów mieszkaniowych na dzień 31.XII.2005 r., według danych Urzędu Statystycznego 

 w Lublinie, opublikowanych w grudniu 2006 r. przedstawiał się następująco:   

 

rodzaj 

zabudowy 

mieszkania pow. 

użytkowa 

ludność % ludności średnia  

wielkość 

mieszkania 

pow. 

użytkowa 

il. osób na 

1 mieszkanie 

Wiednorodz. 

jednorodz. 

zagrodowa 

7 559 

827 

320 

344 876 

3 680 

18 555 

25 737 

50 416 

1 250 

83,92 

12,00 

4,08 

45,62 

60,96 

57,98 

13,40 

13,70 

14,84 

3,40 

4,45 

3,90 

m. Świdnik 8 706 413 847 30 667 100,00 47,54 13,49 3,50 

 

Dla porównania: 31.XII.2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wskaźnik powierzchni użytkowej 

wynosił 17,2 m
2
. Na jedno mieszkanie przypadało 3,08 osoby.  

Średnie mieszkanie posiadało 53,0 m
2
 powierzchni użytkowej i 3,3 izby średnio  

o powierzchni 16 m
2 

każda. Przeciętna liczba osób na 1 izbę wynosiła 0,93 osoby. W 2001 r. zasoby 

mieszkaniowe stanu istniejącego zakwalifikowano w trakcie inwentaryzacji bezpośredniej do dobrego 

stanu technicznego, w związku z tym przyjęto zasadę, że powinny one zostać adaptowane w całości.  

 

Mieszkania oddane do użytku:   

Mieszkania oddane do użytku: w  2001 r. w 2005 r. 

Mieszkania ogółem 212 174 

w tym budownictwo indywidualne 29 80 

Powierzchnia użytkowa w m
2
 15 206 14773 

w tym budownictwo indywidualne 5 079 9639 

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 

mieszkanie w m
2
                  

71,7 84,9 

w tym budownictwo indywidualne 175,1 180,7 

 

Średni wskaźnik powierzchni użytkowej na osobę: 

1980  r.  13,49 m2 
2001 r. 17,20 m2 
2005 r.  20,1 m2  
2015 r. 24,00 m2 

 

Przeciętna powierzchnia mieszkania:  

1980 47,54 m
2 
pow. uż. 

2001 r. 53,00 m
2 
pow. uż. 

2005 r.  57,70 m
2 
pow. uż. 

Prognoza na 2015 r. 72,00 m
2 
pow. uż. 
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2.6.3.2  Usługi   

Usługi oświaty  

 

Edukacja 

Wg. danych GUS (2012 r.) liczba dzieci i młodzieży według edukacyjnych grup wiekowych 

przedstawia się następująco: 

 0-2 lata - 1132 

 3-6 lat  -  1633     

 7-12 lat - 1972  

 13-15 lat - 1043.   

        

Żłobki  

Na terenie  Świdnika działają 3 żłobki: 

- Niepubliczny Żłobek NIKO przy ul. Wyszyńskiego 36 

- Żłobek Miejski nr 1 - żłobek publiczny, jednostka budżetowa - ul. Środkowa 2 

- Żłobek Miejski nr  2 - żłobek publiczny, jednostka budżetowa - ul. Okulickiego 19. 

W 2012 r. na 28 miejsc w żłobkach przyjęto 57 dzieci. Brak miejsc w żłobkach występuje też 

 w innych miastach, np. w Lublinie w 2012 r. na 886 miejsc przyjęto 1321 dzieci, w Lubartowie na  

22 dostępne  miejsca przyjęto  33 dzieci.   

 

Edukacja przedszkolna 

Według danych GUS (2012r.)  w Świdniku  mieszkało 1633 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.  

W mieście funkcjonuje 9  przedszkoli w tym 5 gminnych, 4 prywatne z łączną liczbą 1325 miejsc. 

Przedszkole nr 5 przy ul. Hallera jest przedszkolem integracyjnym. Z placówek wychowania 

przedszkolnego korzystało 1209 dzieci natomiast z oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych  271 dzieci. Przy szkołach podstawowych otwarte są 4 oddziały przedszkolne.  

 

Edukacja szkolna 

Edukacja podstawowa jest zadaniem samorządu gminnego. Obowiązkowym nauczaniem w tym 

zakresie objęte są dzieci w wieku 7-12 lat (szkoły podstawowe) oraz dzieci w wieku 13-15 lat 

(gimnazja). W roku 2012/2013 do szkół podstawowych uczęszczało 1204 uczniów, a do szkół 

gimnazjalnych 2188 uczniów. Gmina Miejska Świdnik dysponuje odpowiednią infrastrukturą szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, co potwierdza współczynnik skolaryzacji brutto (miara 

powszechności nauczania i  badania poziomu edukacji). W świdnickich szkołach podstawowych 

współczynnik skolaryzacji wynosi 110,95%, a w szkołach gimnazjalnych 115,44% . Większy od 

100% współczynnik wskazuje na pobieranie nauki  przez dzieci spoza Gminy Miejskiej Świdnik.  

 

Szkoły podstawowe 

Lp. Nazwa szkoły Lokalizacja 

1.  
Szkoła Podst. nr 3  im. Tadeusza 

Kościuszki  

ul. Kopernika 9a  

  

2.  
Szkoła Podst. nr 4 im. Gen. 

Władysława Sikorskiego  

ul. Wojska Polskiego 

27  

  

3.  Szkoła Podst. nr 5 im. J. Kusocińskiego  
ul. Jarzębinowa 6  

  

http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa nr-3-im-tadeusza-kościuszki
http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa nr-3-im-tadeusza-kościuszki
http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa-nr-4 im-gen-władysława-sikorskiego
http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa-nr-4 im-gen-władysława-sikorskiego
http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa nr-5-im-janusza-kusocińskiego
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4.  Szkoła Podst. nr 7 im. Żołnierzy AK  
ul. Armii Krajowej 3  

  

5.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. H. Sienkiewicza  

ul. Norwida 7  

  

                                  Tab. 15 

                                  Gimnazja 

Lp. Nazwa szkoły Lokalizacja 

1.   Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 9   

2.  Gimnazjum nr 2  ul. Wojska Polskiego 27   

3.  
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów 

Polskich  
ul. Jarzębinowa 6   

4.  Gimnazjum nr 4 ul. Szkolna 1 

5.  Gimnazjum specjalne ul. Norwida 4 

                                         Tab. 16 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne.  

Młodzież Świdnika ma możliwość pobierania nauki w dwóch  liceach ogólnokształcących, liceum 

profilowanym, technikach i szkołach  zawodowych. Współczynnik skolaryzacji brutto uczniów  

w wieku 16-18 lat  w 2012 r. wynosił 55,9%. Niski wskaźnik wynika z częściowej likwidacji szkół 

zawodowych oraz korzystania młodzieży z oferty edukacyjnej szkół lubelskich.  

Razem ze szkołami podstawowymi i gimnazjami na terenie miasta działa 27 placówek oświatowych.   

 

Placówki  oświatowe w Świdniku 

Rodzaj placówki oświatowej liczba 

placówek 

liczba  

oddziałów  

liczba  

pomieszczeń 

szkolnych 

liczba  

uczniów  

w 2012 r. 

absolwenci 

w 2012 r. 

szkoła podstawowa 4 94 99 2164 350 

szkoła podstawowa specjalna 

 

1 5 4    24 3 

gimnazjum 4 46 68 1168 407 

gimnazjum specjalne 1 5 4 36 8 

liceum ogólnokształcące 

dla młodzieży 

2 25 29 658 230 

liceum ogólnokształcące 

uzupełniające dla dorosłych 

1 1  18 25 

liceum ogólnokształcące dla 

dorosłych 

2 6 2 147 - 

licea profilowane 

 

2 3 7 78 23 

technikum dla młodzieży 

 

2 28 23 542 87 

technikum uzupełniające dla 

młodzieży 

1 2 2 37 17 

technikum uzupełniające dla 

dorosłych  

2 3 2 31 11 

zasadnicza szkoła specjalna 

przyspasabiająca do zawodu 

1 3 4 21 4 

http://www.swidnik.pl/content/szkoł-podstawowa nr-7-im-żołnierzy-ak
http://www.swidnik.pl/content/specjalny-ośrodek-szkolno-wychowawczy-im-henryka-sienkiewicza
http://www.swidnik.pl/content/specjalny-ośrodek-szkolno-wychowawczy-im-henryka-sienkiewicza
http://www.swidnik.pl/content/gimnazjum-nr-1
http://www.swidnik.pl/content/gimnazjum-nr-2
http://www.swidnik.pl/content/gimnazjum-nr-3-im-noblistów-polskich
http://www.swidnik.pl/content/gimnazjum-nr-3-im-noblistów-polskich
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zasadnicza szkoła zawodowa 

dla młodzieży 

2 4 6 77 28 

szkoła artystyczna  nie dająca 

uprawnień zawodowych 

1  9 122 12 

szkoła policealna dla młodzieży 1 2  40 12 

Tab. 17 

W związku ze zmianą ustawy /Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206)/ sieć szkół i placówek 

Powiatu Świdnickiego uległa znacznemu przekształceniu. Likwidacji podlegały n/w typy szkół (co 

oznacza że od określonej w ustawie daty nie będą tworzone nowe oddziały w tych  typach szkół): 

 trzyletnie liceum profilowane dla młodzieży, dwuletnie uzupełniające liceum 

ogólnokształcące dla młodzieży oraz trzyletnie technikum uzupełniające dla młodzieży 

( z dniem 1.09.2012 r.). 

 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowane dla    

dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( z dniem 1.09.2012 r.). 

 technikum uzupełniające dla dorosłych (z dniem 1.09.2013 r.). 

Ponadto, organy prowadzące m. in. dotychczasowe uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych 

w terminie do 31 sierpnia 2015 r. mogą przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych, 

natomiast z dniem 1 września 2012 r. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 

3 lata należało przekształcić w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. 

 

Licea ogólnokształcące i profilowane  

Lp. Nazwa szkoły Lokalizacja 

1.  
I  Liceum Ogólnokształcące im. Wł.   

Broniewskiego  

ul. Okulickiego 13  

  

2.  
II Liceum Ogólnokształcące im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

ul. Wojska Polskiego 27  

  

3.  
Powiatowe Centrum Edukacji 

Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego  

ul. Szkolna 1  

  

4.  
Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida  

ul. Okulickiego 13  

  

Tab. 180 

Ofertę edukacyjną miasta uzupełnia: 

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, w której nauka prowadzona jest w dwóch 

cyklach: 6-letnim  dla dzieci do 11-go roku życia oraz 4-letnim  do 16 roku życia. Naukę 

pobiera 180 osób 

- Prywatna Policealna Szkoła Farmaceutyczna – naukę pobiera 24 osoby 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób w wieku emerytalnym.   

Usługi zdrowia 

    Zadania z zakresu ochrony zdrowia pełni 29 zakładów opieki zdrowotnej (przez ZOZ 

rozumie się przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie).  Na jeden zakład przypada 1392 osoby.  

W mieście funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z oddziałami anestezjologii  

i intensywnej terapii, chirurgiczno-urazowym, kardiologicznym, chorób płuc, ginekologiczno-

położniczym, internistycznym, dziecięcym  i noworodkowym. W szpitalu pracuje 55 lekarzy, szpital  

dysponuje 247  łóżkami. Do placówki należą poradnie specjalistyczne m.in. Poradnia 

Diabetologiczna, Kardiologiczna, Endokrynologiczną, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neonatologiczno-

http://www.swidnik.pl/content/i-liceum-ogólnokształcące im władysława-broniewskiego
http://www.swidnik.pl/content/i-liceum-ogólnokształcące im władysława-broniewskiego
http://www.swidnik.pl/content/ii-liceum-ogólnokształcące im-krzysztofa-kamila-baczyńskiego
http://www.swidnik.pl/content/ii-liceum-ogólnokształcące im-krzysztofa-kamila-baczyńskiego
http://www.swidnik.pl/content/powiatowe-centrum-edukacji-zawodowej im-zygmunta-puławskiego
http://www.swidnik.pl/content/powiatowe-centrum-edukacji-zawodowej im-zygmunta-puławskiego
http://www.swidnik.pl/content/zespół-szkół-nr-1-im-cypriana-kamila-norwida
http://www.swidnik.pl/content/zespół-szkół-nr-1-im-cypriana-kamila-norwida
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Pediatryczna, Ginekologiczno-Położnicza, Hematologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna. Największy 

limit zakontraktowany w NFZ posiadają Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-

Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.  

W Świdniku funkcjonuje 17 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przychodnie zdrowia, 

Niepubliczne Pogotowie Ratunkowe przy ul. Armii Krajowej 23b, 19 aptek. W mieście pracuje 117 

lekarzy (w tym 55 w szpitalu) i 46 stomatologów. W placówkach ochrony zdrowia udzielono w 2012 

r. 361 335 porad.  

Poniżej niektóre z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej:  

Przychodnie: 

1. Centrum Medyczne „INTER_MED” s.c., Poradnia Skórno-Wenorologiczna 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMED s.c. 

3. NZOZ MARMED” 

4. Przychodnia Otolaryngologiczna 

5. NZOZ Przychodnia specjalistyczna „Poradnie okulistyczne” s.c. 

6. NZOZ Przychodnia specjalistyczna „Poradnie Neurologiczne” 

7. Przychodnia stomatologiczna „SANODENT” s.c. 

8. Przychodnia Zdrowia „LOT-Medical”  

9. NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień. 

10. NZOZ "IGNIS".  

 

Pomoc społeczna 

 

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresu polityki społecznej, stanowiły  

w 2012 r. 16,3% budżetu gminy. Na ten cel wydano 16 566 tys. zł, a na  przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 569 425 zł. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

w ludności ogółem wyniósł 5%, dla porównania w powiecie 7%, w województwie 10% (wg GUS). 

 Gminne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej to 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskie Centrum 

Profilaktyki. 

MOPS udziela pomocy za pomocą świadczeń pieniężnych, m.in. zasiłków  stałych  i okresowych, 

zasiłków celowych, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz świadczeń 

niepieniężnych jak: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne, pomoc rzeczowa.  

MCUS to ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Świadczy usługi  

w siedzibie Centrum oraz poza nią – dla osób starszych w ramach tzw. usług środowiskowych. 

Ważnym aspektem działań MCUS jest integracja pokoleń. MCUS oferuje pakiety usług: bytowych, 

prozdrowotnych, wspomagająco-aktywizujących oraz integracyjnych. 

MCP prowadzi działalność terapie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Działalność 

ma charakter prewencyjny, w postaci szkoleń, zajęć edukacyjno-informacyjnych porad 

psychologicznych w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, jak również interwencyjny,  

np. prowadzenie terapii dla uzależnionych, mobilizowanie do podjęcia leczenia czy udzielanie porad  

z zakresu prawa rodzinnego. 

Poza trzema wymienionymi placówkami, usługi z zakresu pomocy społecznej świadczą Dom 

Pomocy Społecznej im. Roba Inja oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym „Koło”. 

 Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku – zapewnia całodobową opiekę i usługi 

dla 140 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Dom pomocy społecznej 

świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 
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obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

mieszkańców domu. 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Świdniku 

obejmuje pomocą dzieci, młodzież i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i sprzężoną 

niepełnosprawnością. Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki dziennego pobytu: Dzienne 

Centrum Aktywności i Warsztaty Terapii Zajęciowej; 

W sferze pomocy społecznej w Świdniku działają dwa prywatne podmioty gospodarcze, 

którym gmina zleca realizację zadań. Są to: 

Ośrodek Terapii i Rozwoju, świadczy usługi psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży 

 i dorosłych zamieszkujących i uczących się bądź pracujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.  

W placówce prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży w formie 

warsztatów plastycznych i muzycznych, warsztatów terapeutycznych dla dorosłych oraz warsztatów 

szkoleniowych dla nauczycieli. 

Punkt Opieki nad Chorym w Domu „Promyk” – sprawuje opiekę w miejscu zamieszkania 

nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 

Punkt świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi obejmując opieką ponad 150 osób rocznie.  

W Świdniku jako mieście powiatowym działają: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zajmuje się między innymi opieką nad rodziną, 

dzieckiem pozbawionym rodziny, pomocą dla rodzin zastępczych, prowadzeniem i finansowaniem 

domów pomocy społecznej i placówek wsparcia dziennego, finansowaniem warsztatów terapii 

zajęciowej, dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego, likwidacją barier 

architektonicznych, barier komunikacyjnych, zapewnieniem warunków funkcjonowania Powiatowego 

Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Świdniku. 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Poradnia Zdrowia Psychicznego               

i Uzależnień - prowadzi działania w zakresie diagnozowania oraz terapii dla dzieci, młodzieży              

i dorosłych z występującymi dysfunkcjami. 

Ważną rolę w zakresie uzupełniania i wspierania działań jednostek samorządowych w sferze 

pomocy społecznej odgrywają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Do najbardziej aktywnych 

stowarzyszeń zaliczyć należy: Komitet Pomocy SOS „Solidarność”; Towarzystwo Pomocy im. Brata 

Alberta; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku oraz 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej: 

 Komitet Pomocy SOS „Solidarność; 

 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta; 

 Stowarzyszenie Integracji Społecznej; 

Usługi religii 

Na obszarze Świdnika  należącym do Archidiecezji Lubelskiej Dekanat Świdnicki  znajdują 

się cztery parafie rzymsko-katolickie z kościołami:  

 pod wezwaniem NMP Matki Kościoła przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, parafia 

erygowana 12.02.1982 r.,  

 pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela przy ul. Kosynierów 6, parafia erygowana 

5.10.1988 r.,  

 pod wezwaniem  Św. Józefa przy ul. Partyzantów  64, parafia erygowana 12.07.90 r.,  

 pod wezwaniem przy ul. Klonowej 16a, parafia erygowana 16.12.2006 r.  

Deklarowana liczba wiernych czterech świdnickich parafii wynosi ok. 32 800 osób, co stanowi 

ok. 83 % mieszkańców. W założeniach ówczesnych władz politycznych, Świdnik miał być miastem 

robotniczym, socjalistycznym, bez kościoła. Przez 25 lat mieszkańcy Świdnika korzystali z posługi 
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kościoła w Kazimierzówce i kościołów w Lublinie. Zgoda wojewody na budowę kościoła wydana 

została w 1975 roku, po wielu staraniach mieszkańców Świdnika i władz kościelnych.  

Pozostałe wyznania to Świadkowie Jehowy (ok. 450 osób), Kościół Chrześcijan Wiary 

Ewangelicznej (ok. 100 osób), Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej (ok. 50 osób), 

Kościół Wolnych Badaczy Pisma Świętego (około 30 osób).  

 

Cmentarze 

W południowej części miasta przy ul. Kard. Wyszyńskiego  funkcjonują dwa czynne cmentarze: 

stary cmentarz parafialny i nowy – komunalny.  

W 2014 r. planowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego o działki o pow. 2,5 ha. 

Przewiduje się wydzielenie 32 pół grzebalnych oraz 5 kolumbariów na łączną liczbę 2668 miejsc 

grzebalnych dla 4800 osób. Zakłada się budowę grobów jedno, dwu i trzyosobowych. Najwięcej bo 

76% będą stanowiły groby dwuosobowe, 12% jednoosobowe i 9% trzyosobowe. Planuje się budowę  

2 tys. grobów zwykłych, 137 grobów w alei zasłużonych, 60 grobów dla dzieci, 109 grobowców i 360 

kolumbariów.  Rozbudowa obejmie budowę alei i ścieżek cmentarnych tworzących wewnętrzny 

system komunikacyjny, budowę budynku administracyjno-gospodarczego wraz z przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, wykonanie sieci wodociągowej do punktu poboru wody, odwodnienie terenu 

poprzez budowę urządzeń rozsączających wody opadowe do ziemi, oświetlenie terenu oraz 

zagospodarowanie terenu zielenią.  

Na terenie cmentarza komunalnego w Świdniku istnieje kwatera wojenna (od 14.06.2009 r.),  

 w której złożone zostały szczątki żołnierzy poległych w czasie walk w lipcu i sierpniu 1915 roku. 

Wcześniej ciała pochowane były w 97 grobach  pojedynczych i zbiorowych na cmentarzu wojennym 

przy dawnej drodze Lublin-Mełgiew. Znajdowały się tam ciała 189 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 

18 żołnierzy armii rosyjskiej oraz innych narodowości m. in. Niemców, Czechów, Ukraińców, 

Węgrów i Polaków, Przez kilka miesięcy od 1 grudnia 2008 r. do 5 marca 2009 r. prowadzone były 

prace ekshumacyjne. Po ich zakończeniu przeniesiono szczątki do specjalnie wybudowanej kwatery 

na cmentarzu komunalnym. 

 

 Usługi kultury 

Ważnym ośrodkiem wpływającym na jakość oferty kulturalnej w mieście jest Miejsko – 

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej. Biblioteka i jej 5 filii skupia 9568 

czytelników. Według danych GUS (2012 r.) w placówkach zgromadzono 77336 woluminów oraz 332 

tytuły „książki mówionej” umożliwiającej kontakt z książką  ludziom starszym i  z wadami wzroku. 

Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów 

informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, dokumentujących dorobek kulturalny, 

naukowy i gospodarczy regionu, organizuje  spotkania autorskie, wieczory poezji, koncerty, 

prezentacje parateatralne, wystawy i konkursy. Tworzy punkty biblioteczne w przedszkolach, szkole 

specjalnej, Związku Emerytów i Rencistów i Domu Pomocy Społecznej.  

Ośrodkiem pełniącym rolę kulturalną w mieście jest działające od połowy 2013 r. Świdnickie 

Centrum Kultury, które zastąpiło  działający od 1993 r. Miejski Ośrodek Kultury. Siedzibą ośrodka 

jest przebudowany budynek  kina „LOT” przy Al. Lotników Polskich.  Łączna pow. użytkowa obiektu 

wynosi 2700 m², a dobudowana 1540 m². Ośrodek  skupił rozproszone dotąd środowiska kulturalne.  

W ŚCK znajdują się pracownie muzyczne, pracownia taneczna, plastyczna, modelarska, wokalno-

instrumentalna, sala kameralna na przedstawienia teatralne i  koncerty, sala widowiskowo-kinowa  

i scena. Inwestycja o wartości 12 mln zł została dofinansowana w kwocie 2,5 mln zł ze środków 

unijnych. 
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Działający od 1979 r. przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku Spółdzielczy Dom Kultury 

jest miejscem spotkań ludzi skupionych w chórze Tercja, Klubie Seniora Spokojna Przystań, jest 

organizatorem i współorganizatorem imprez rozrywkowych, turystycznych, okolicznościowych,  

koncertów i wystaw. SDK prowadzi zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne, gimnastyczne dla dzieci  

i młodzieży. Wg. danych GUS  2012 r. w zorganizowanych imprezach wzięło udział  17340 osób.  

 

Usługi sportu i rekreacji 

Wg danych GUS na terenie Świdnika działa 11 klubów,  funkcjonuje 14 sekcji sportowych, 

zatrudnionych jest 14 trenerów i 35 instruktorów sportowych. Do ważniejszych klubów i towarzystw 

sportowych, reprezentujących różne dyscypliny sportowe należą:  

 Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe „Avia” (klub piłkarski),  

 Gminno-Powiatowe Towarzystwo Bokserskie „Avia”,  

 Gminno-Powiatowe Towarzystwo Tenisowe „Świdnik”,  

 Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia”, 

 Klub pływacki  „Avia” 

 Aeroklub Świdnik,  

 Auto-Moto-Klub, 

 Sportowy Taekwon-do „DAN” 

 Klub Żeglarski w Świdniku,  

 Ludowy Klub Sportowy „Świdniczanka” 

 Klub Motorowy „Champion” 

 Stowarzyszenie Klub Pływacki Olimpijczyk 

 

Na infrastrukturę sportową miasta  składają się: 

 hala i basen Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6, 

 hala sportowa o wymiarach 44 x 22 m Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Armii Krajowej 3, 

 boisko LKS „Świdniczanka” przy ul. Turystycznej, 

 stadion miejski, 

 3 korty tenisowe, 

 strzelnica sportowa, 

 Orlik I – boisko przy Szk. Podst. nr 3, 

 Orlik II – boisko przy Szk. Podst. nr 1 ul. Okulickiego 13, 

 Orlik III i lodowisko – boisko przy Szk. Podst. nr 5 ul. Jarzębinowa 6, 

 Orlik IV – boisko przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej ul. Szkolna 1. 

 

Infrastruktura sportowa miasta podobnie jak woj. lubelskiego charakteryzuje się na tle kraju 

niską liczbą obiektów ogólnodostępnych oraz obiektów o standardach  umożliwiających organizację 

zawodów sportowych o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym
29

. Niekorzystnie na tle 

województwa i kraju przedstawia się wskaźnik liczby osób ćwiczących w przeliczeniu na 1000 

                                                 
29

  Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego, uwarunkowania zewnętrzne, 

Synteza. Lublin grudzień 2009 r. 
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mieszkańców. Według  danych GUS za 2012 r. liczba ćwiczących w klubach i sekcjach Świdnika 

wynosiła 649 osób, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wskaźnik 16, wskaźnik dla kraju 

wynosi 23 a dla województwa 28.  

Na terenie miasta działają prywatne kluby fitness  np. Studio 43, siłownia Maximus, Arnold 

Club S.C., Hekules S.C.  i inne. Niewykorzystaną  infrastrukturę sportową stanowi nieczynny od 2013 

r. kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen kryty i otwarty oraz hala sportowa) 

zlokalizowany w parku miejskim.  Obiekty sportowe wybudowane w latach  1950-70  jako baza 

sportowo-rekreacyjna dla pracowników zakładu WSK, do 2012 r. były  powszechnie użytkowane 

przez mieszkańców i służyły jako miejsce bliskiego wypoczynku. Atrakcyjność miejsca wynika  

z położenia w zieleni parku miejskiego stanowiącego pozostałość  dawnego  Lasu Szpitalnego. 

Utrzymanie funkcji terenu i przywrócenie do użytkowania obiektów sportowych, powiększy  bazę  

sportową miasta i umożliwi kontynuowanie sportowych tradycji. Jednocześnie w założeniach Strategii 

ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym do którego należy Świdnik, zwraca się uwagę na potrzebę  

tworzenia w miejscach posiadających określoną bazę i tradycję, usług turystyki medycznej  

(np. rehabilitacji w oparciu o kompleksy basenów, SPA). Szansę utworzenia tego typu ośrodka, 

podnosi dobra  dostępność komunikacyjna terenu i stan własności. 

 

Usługi administracji  

 Świdnik jest miastem o własnych indywidualnych autonomicznych cechach, przejawiających 

się między innymi odrębnością administracyjną reprezentowaną przez wszystkie grupy administracji  

o wyraźnie sprecyzowanych zakresach działalności, takich jak administracja państwowa, gospodarcza, 

wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia, działalność społeczno-polityczna. W Świdniku 

siedzibę ma Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Komenda Powiatowa Policji, 

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejskie Centrum Profilaktyki i inne. 

 

Usługi handlu 

Dane ze Studium z 2009 r.  

Na terenie Świdnika ze względu na dużą liczbę mieszkańców dobrze rozwija się działalność handlowa 

i usługowa. Istnieje tu kilkadziesiąt małych obiektów handlowych o szerokiej gamie asortymentów: 

sklepy – 305 obiektów – 1001 osób pracujących  

punkty sprzedaży paliw – 13  obiektów – 66 osób pracujących  

targowisko – 2 obiekty – 2672 m
2 
powierzchni 

Liczba zarejestrowanych spółek prawa handlowego w 2005 r. – 668 

Największe firmy na terenie Gminy: 

 PZL Świdnik S.A. 

 EC GIGA Sp. z o.o. – elektrociepłownia 

 HANYANG DMP Sp. z o.o. – tworzywa sztuczne 

 REMONDIS Świdnik Sp. z o.o. – gospodarka odpadami 

 SKORPION – meble 

 ŚWID-TRANS Sp. z o.o. – usługi transportowe 

 PPHU GALANT – handel odzieżą 

 AUDI VW Danielczyk – motoryzacja 
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 PROFIT Sp. z o.o. – transport 

 WULKANO – motoryzacja 

 CAR LUX – usługi motoryzacyjne 

 STOKROTKA Sp. z o.o.  

 BIEDRONKA – dyskont spożywczy     

 

Od  2002 r. działa na terenie Gminy Agencja Rozwoju Lokalnego. Celem powołania Agencji jest 

wspieranie małych i średnich przedsiębiorców poprzez zastosowanie następujących instrumentów: 
- powołanie ośrodka szkoleniowego z ofertą szkoleń biznesowych, 
- uruchomienie Ośrodka Wspierania Biznesu – punktu informacyjno-doradczego, 
- promocję ofert gospodarczych lokalnych podmiotów gospodarczych oraz miasta, 
- uruchomienie instrumentów finansowych w postaci Lokalnego Funduszu Gwarancyjnego 

i/lub Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, 
- utworzenie Klubu Przedsiębiorcy reprezentującego środowisko przedsiębiorców,  
- podejmowanie innej aktywności, według sygnalizowanych potrzeb środowiska 

przedsiębiorców bądź samorządu. 

 

2.7 Zagrożenie bezpieczeństwa i mienia ludności 

 

Stan bezpieczeństwa ludności i mienia zależy od źródeł zagrożeń występujących na terenie,  

stanu zagospodarowania miasta oraz funkcjonowania służb ochrony porządku i bezpieczeństwa.  
Na terenie Świdnika brak jest zagrożeń powodziowych. Mogą wystąpić jedynie lokalne 

podtopienia w najniżej położonych częściach miasta - wzdłuż suchej doliny i w rejonie ujścia 

kolektora ścieków deszczowych do rzeki Stawek.  

Zagrożenie w Świdniku związane jest głównie z możliwością wystąpienia poważnej awarii. 

Poważna awaria jest zdarzeniem polegającym na emisji, pożarze lub eksplozji, które mogą powstać  

w trakcie transportu materiałów niebezpiecznych, w trakcie produkcji lub magazynowania substancji  

powstałej podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu substancji 

niebezpiecznych.   

Na terenie Świdnika znajduje się jeden zakład dużego ryzyka (ZDR). Jest to WSK PZL Świdnik 

S.A., który został zakwalifikowany jako ZDR ze względu na znaczące ilości toksycznych materiałów 

chemicznych wykorzystywanych w galwanizerni. Jednak ze względu na znaczne oddalenie zakładu od 

osiedli mieszkaniowych i obiektów publicznych, nie stanowi to zagrożenia dla miasta. Działalność 

kontrolną w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i stanu zabezpieczeń potencjalnych źródeł 

zagrożeń oraz inwentaryzację substancji niebezpiecznych, prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Lublinie. Niebezpieczne substancje wykorzystywane w procesach produkcyjnych  

i technologicznych znajdują się również w innych zakładach, które nie należą do kategorii dużego 

 i zwiększonego ryzyka. Zagrożenia występują najczęściej w wyniku rozszczelnienia zbiorników, 

awarii instalacji, pożaru oraz niewłaściwego składowania lub przechowywania (głównie chlor, 

amoniak, kwasy).  
 Największe zagrożenie w mieście związane jest z ruchem komunikacyjnym oraz możliwością 

wystąpienia kolizji przy przewozach paliw, materiałów łatwopalnych i substancji niebezpiecznych 

(toksycznych, wybuchowych, radioaktywnych). W Planie Województwa Lubelskiego drogi krajowe 

nr 12 i 17 oraz linia kolejowa nr 7 przebiegające przez Świdnik, wskazane są do przewozu materiałów 

niebezpiecznych w tranzycie krajowym i międzynarodowym. Transportem kolejowym i drogowym 
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przewozi się w szczególności benzynę, amoniak, kwas siarkowy, azotowy, fosforowy, tlenek etylu.  

Przebudowa i podwyższenie klasy drogi S12/17, w tym likwidacja włączeń z dróg lokalnych, 

zmniejszyło ryzyko wystąpienia awarii pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne  lub wypadku 

drogowego z jego udziałem. Ogólne zasady transportu materiałów niebezpiecznych określa Ustawa z 

28.10.2002 r.  o przewozie drogowym  towarów niebezpiecznych.  

Zagrożenie na terenie miasta może być związane z wystąpieniem wybuchu na magistralach 

gazowych (głównie podczas prac budowlanych), uszkodzeniem linii elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia, awarią magistrali wodociągowej, kolektora sanitarnego szczególnie na odcinku 

tłocznym, zagrożeniem pożarowym lasów, katastrofą lotniczą. Ze względu na przygraniczne położenie 

województwa, Plan Województwa wymienia zagrożenie ze strony elektrowni jądrowych  (Równe  

i  Chmielnicki na Ukrainie). Zagrożenie wiąże się z funkcjonowaniem na terenie miasta, lotniczego 

przejścia granicznego.  

Instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludności i mienia na terenie Świdnika jest 

Komenda Powiatowa Policji z siedzibą przy Al. Lotników Polskich 1 i Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej przy Al. Lotników Polskich 2. Zakres działań Komendy Powiatowej 

Policji obejmuje w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie 

przestępczości i kontrolę ruchu drogowego. Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej 

realizuje zadania w zakresie organizowania na terenie powiatu, krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, opracowania planów ratowniczych, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, 

rozpoznawania pożarowych i innych zagrożeń miejscowych. Stan i poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców podnosi monitoring prowadzony na terenie miasta. Kamery zainstalowane są głównie 

przy szkołach i ruchliwych ulicach miasta. 

 W zakresie świadczenia fachowej pomocy medycznej właściwy jest Szpital Powiatowy oraz 

Niepubliczne Pogotowie Ratunkowe przy ul. Armii Krajowej 23b. Niewielka odległość od Lublina 

stanowiącego ośrodek wielu specjalistycznych placówek zdrowia sprawia, że czas uzyskania pomocy 

w nagłych wypadkach jest wystarczający dla ochrony zdrowia i życia ludzi.   

 

2.8 Ocena standardów życia i obsługi mieszkańców 

 

Spośród problemów przedstawionych w niniejszym opracowaniu najtrudniejszym zadaniem jest 

ocena jakości życia i zamieszkania ludności. Ocena ta nie jest jednoznaczna, często ze względu na 

nieporównywalne czynniki kształtujące wizerunek miasta oraz na subiektywność takich ocen. Z analiz 

Studium wynika, że korzystnie mogą być oceniane perspektywy rozwoju miasta oraz jego pozycja w 

województwie. Na taką notę oceny składa się wiele czynników, między innymi opisane w niniejszym 

studium: demografia, polityka mieszkaniowa, poszerzany pakiet usług dla ludności - infrastruktura 

socjalna, system transportowy, infrastruktura techniczna, przestrzenie publiczne, zieleń, ochrona 

środowiska.  

Jakość przestrzeni publicznych oraz w pewnym zakresie bezpieczeństwo ludności i mienia ma 

poprawić rewitalizacja obszarów zdegradowanych (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik).  

 

2.9 System transportowy 

 

Świdnik posiada wyjątkowo korzystne położenie wynikające z bezpośredniego dostępu do 

korytarza drogowego i kolejowego sieci TEN-T.  

W ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Inwestycji zrealizowano szereg modernizacji                     

i budowy nowych dróg niezbędnych dla obsługi nowych terenów zainwestowania, wyznaczanych na 

poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Układ drogowy nie zaspokaja 
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wszystkich aktualnych potrzeb transportu i przewozu mieszkańców. Potrzebna jest poprawa 

warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz parkowania.  Szczególne znaczenie dla miasta ma droga 

krajowa nr 12/17 zmodernizowana w dostosowaniu do parametrów drogi ekspresowej oraz 

projektowana droga wojewódzka nr 822 klasy głównej, prowadząca na lotnisko. Obowiązuje nakaz 

zapewnienia jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez stosowanie rozwiązań 

minimalizujących uciążliwości akustyczne od lotniska, drogi krajowej, wojewódzkiej i linii kolejowej. 

 

 
Ryc. 33. Korytarze sieci TEN-T.. Świdnik na tle komunikacji ponadlokalnej 

 

2.9.1 Komunikacja kolejowa 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju  

 

Świdnik posiada bardzo dobry dostęp do infrastruktury kolejowej. 

 Na układ kolejowy miasta Świdnik składają się: 

- linia kolejowa nr 7 relacji  Warszawa – Dorohusk ze stacjami: Świdnik Miasto  i  przystanek 

Świdnik Wschód, obsługująca ruch pasażerski i towarowy, 

- linia kolejowa nr 581 - jednotorowa linia kolejowa o długości ok. 2,2 km, będąca 

odgałęzieniem linii, łączącej stację Świdnik z przystankiem  Świdnik Port Lotniczy. 

- linii kolejowa nr 67  stanowiąca dodatkowe połączenie z Lublinem.     

 

Linia kolejowa nr 7 - dwutorowa zelektryfikowana linia o znaczeniu  krajowym na terenie 

Świdnika ma długość 5,78 km. Linia prowadzi do Kijowa i jest częścią projektowanego Europejskiego 

Korytarza Transportowego Gdańsk – Warszawa - Lublin - Kijów – Odessa (TEN-T). Należy do 

najważniejszych i najbardziej obciążonych linii kolejowych w Polsce, która dziennie obsługuje ponad 

150 pociągów pasażerskich oraz 70 towarowych. Przewozy pasażerów osiągają 6,9 mln/rok, natomiast 

przewozy towarów 10,3 mln ton. Linia od Warszawy do Dorohuska ma długość 267,471 km i jest w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świdnik_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świdnik_Port_Lotniczy
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całości zelektryfikowana. Na całej długości  jest dwutorowa (poza odcinkiem Otwock – Pilawa oraz  

Wólka Okopska -granica z Ukrainą).  W latach 2014–2019 planowana jest  modernizacja linii nr 7 na 

odcinku Otwock – Lublin. Planowana prędkość 160 km/h, skróci czas  przejazdu z Lublina  

do Warszawy o ponad godzinę. Po 2020 roku planowana jest  modernizacja linii nr 7 na odcinku 

Lublin - Dorohusk, z dostosowaniem do prędkości 140 km/h.  

Linia kolejowa nr 581 obsługuje ruch pasażerski i towarowy. Cała linia ma długość 3,69 km, z 

czego  nowy odcinek ma długość  2,2 km.  Pierwszy kilometr trasy pokrywa się z torami linii nr 7 od 

których odchodzą dwie bocznice kolejowe: na tereny przemysłowe (EC Giga, RPP Świdnik, WSK 

Świdnik), druga stanowi dojazd do Portu Lotniczego. Na linii nr 581 znajduje się wspólny z linią nr 7 

przystanek pośredni - Świdnik Miasto z wybudowaną dodatkową krawędzią peronową. Linia jest 

zelektryfikowana głównie dla ułatwienia obsługi i możliwość powiązania obiegów taboru kursującego 

w kierunku Dęblina. Linia została otwarta 14 grudnia 2012 r. 

Linia kolejowa nr 67 stanowi dodatkowe połączenie z Lublinem. Długość linii  Lublin Tatary - 

Świdnik wynosi 7,59 km, prędkość maksymalna 80 km/h, sieć trakcyjna 3000 V. Świdnik to stacja 

węzłowa, która kończy lubelski węzeł kolejowy. Na terenie dzisiejszej stacji towarowej znajduje się 

dawny budynek dworca kolejowego, który ostatnie planowe pociągi pasażerskie obsłużył  w 1954 

roku. 

Na terenie miasta znajdują się dwa przystanki osobowe: Świdnik Miasto i Świdnik Wschód oraz 

stacja towarowa -Świdnik stacja węzłowa, która kończy lubelski węzeł  kolejowy. Na terenach 

kolejowych znajduje się 6 torów głównych oraz kilka bocznych, prowadzących na bocznice kolejowe. 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

 Planowana przebudowa trasy - dostosowanie do prędkości 140 km/h, należy uwzględnić ten 

fakt w obecnych i projektowanych rozwiązaniach komunikacyjnych (likwidacja przejazdów  

i przejść w jednym poziomie z ruchem pociągów).  Alternatywą jest wyposażenie przejść 

przez tory, w bezpieczne, automatycznie sterowane przejścia dla pieszych i rowerzystów.  

 Wymagane jest zapewnienie właściwej informacji i obsługi podróżnych, wyposażenie 

przystanków kolejowych w niezbędną infrastrukturę (sanitariaty). 

  W rejonie przystanków kolejowych nie ma zaplecza parkingowego, w tym sprawdzonych 

rozwiązań typu „Parkuj-jedź”;  

 W planach miejscowych należy wprowadzić ograniczenia zabudowy mieszkaniowej               

w przewidywanej strefie uciążliwości. 

 

2.9.2 Komunikacja lotnicza 

 

Historia rozwoju 

 

Świdnik posiada przedwojenną tradycję lotniczą, która sięga 1934 r., w którym zapadła decyzja 

o budowie lotniska. Docelowo lotnisko miało zajmować powierzchnię 146 ha. W 1935 rozpoczęto 

budowę lotniska, a  jesienią 1937 r. rozpoczęto budowę dwóch hangarów, obiektów technicznych  

z podziemną bazą paliwową i budynku administracyjno-internatowego dla przyszłej cywilnej szkoły 

pilotów. Inwestycję sfinansował w całości Zarząd Główny Ligii Obrony Powietrznej                              

i Przeciwgazowej. Na otwarcie Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej  

im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w dniu 4 czerwca  1939 roku Marszałek przybył osobiście. 

Do Świdnika przeprowadził się Aeroklub Lubelski. W 1939 roku, w wyniku ataków wojsk 

niemieckich, lotnisko zostało zbombardowane, a jego zaplecze zniszczone. W czasie kampanii 

wrześniowej w dniu 9 września 1939 r. samoloty niemieckie zbombardowały szkołę pilotów oraz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieć_trakcyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwock_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pilawa_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wólka_Okopska_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrociepłownia_
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytwórnia_Sprzętu_Komunikacyjnego_
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytwórnia_Sprzętu_Komunikacyjnego_
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stojące na lotnisku samoloty. Powtórnie lotnisko zostało zbombardowane 11 września 1939 r. Wkrótce 

lotnisko zostało przejęte i odbudowane przez Niemców. Z tego okresu pochodzą zachowane do dzisiaj 

resztki betonowego pasa startowego. Niemcy przez całą wojnę korzystali ze świdnickiego lotniska, a 

w 1941 posłużyło im do ataku militarnego na ZSRR. W lipcu 1944 r. lotnisko zostało zajęte i 

wykorzystywane przez lotnictwo sowieckie do celów toczącej się wojny. Po wojnie władze 

państwowe podjęły decyzję o lokalizacji i budowie przedsiębiorstwa lotniczego. Powołana do życia  

z dniem 1 stycznia 1951 r. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego nr 5 w Świdniku, miała być 

pierwszą zbudowaną od podstaw w powojennej Polsce wytwórnią lotniczą. Lotnisko wykorzystywane 

było przez zakład WSK Świdnik i powstały w 1953 r. Aeroklub Robotniczy w Świdniku. W 1956 

roku zakład opuściły pierwsze cztery śmigłowce Mi-1 (znanego pod nazwą SM-1) zmontowane z 

części sprowadzonych z ZSRR. Kompletna produkcja ruszyła w 1957 roku. Przedsiębiorstwo 

doskonaliło swój park technologiczny. W efekcie pojawiła się cała „rodzina” świdnickich płatowców: 

SM-1 w wersji sanitarnej, szkolnej, rolniczej oraz uniwersalny SM-2.  Z czasem śmigłowce stały się 

symbolem miasta. Dla współczesnych planów budowy Cywilnego Portu Lotniczego w Świdniku 

istotny jest rok 2007 r., kiedy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał  promesę zezwolenia na 

utworzenie lotniska komunikacyjnego w Świdniku.  Na trawiastym terenie lotniska znajdowała się 

największa kolonia susła perełkowanego (ok. 11 tys. osobników),  dla której planowana rozbudowa 

lotniska była zagrożeniem. Dzięki porozumieniu ekologów i władz lokalnych, przesunięto lokalizację 

nowego pasa startowego,  a kolonia susłów została objęta dodatkową ochroną. Dla ochrony 

najliczniejszej z siedmiu zwartych kolonii susła perełkowanego w Polsce, utworzony został Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk „Świdnik” PLH060021,  powołana Fundacja Ochrony Susła Perełkowanego, 

a na zielonej płycie lotniska utworzony  użytek ekologiczny pod nazwą „Siedlisko susła 

perełkowanego”. W dniu 18 października 2010 r.  Wojewoda Lubelski wydał Decyzję  

o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego: „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: 

Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)”. Lata 2010 – 2012 to prace budowlane. Lotnisko zostało otwarte  

17 grudnia 2012 r.   

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju  

Na terenie Świdnika zlokalizowany jest: 

 Port Lotniczy - lotnisko użytku publicznego o kodzie referencyjnym 4D wraz z urządzeniami 

nawigacyjnymi DVOR/DME i urządzeniem wspomagającym lądowanie w warunkach 

ograniczonej widoczności ILS/LLz . Długość drogi startowej  wynosi 2520 m, szer. 45 m plus 

2 x 7,5 m .       

 lotnisko dla śmigłowców zlokalizowane na terenie WSK -PZLŚwidnik S.A” z wyznaczonym 

polem wzlotów i powierzchnią ograniczającą wysokość zabudowy i obiektów naturalnych, 

 lądowisko Świdnik k/Lublina zlokalizowane na zielonej płycie lotniska przeznaczone do 

startów i lądowań w dzień i w nocy statków powietrznych o całkowitej masie startowej 

MTOM do 5700 kg. 

 

Właścicielami spółki akcyjnej Port Lotniczy Lublin są w 100% samorządy: Województwa 

Lubelskiego, miasta Lublin oraz miasta i powiatu Świdnik.  

Lotnisko zajmuje powierzchnię ok. 250 ha w tym  pas startowy o dł. 2,5 km,  terminal 

pasażerski o pow. 11 tys. m² przystosowany do obsługi 1 mln pasażerów rocznie, budynek straży 

pożarnej, budynek techniczny i stację paliwa lotniczego, infrastrukturę drogową z parkingami. Dla 

obsługi Portu  rozbudowana została infrastruktura drogowa i kolejowa, dojazd do lotniska zapewnia 

droga wojewódzka nr 822 , która jest skomunikowana z węzłem Mełgiewska na obwodnicy Lublina. 

Do końca maja 2013 r. lubelski port obsłużył 72 tysiące pasażerów oraz 60 lotów biznesowych.  
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Wnioski z oceny stanu istniejącego 

 

 W wyniku realizacji inwestycji Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) znaczna część obszaru 

miasta znalazła się w strefie oddziaływania lotniska (powierzchnie ograniczające wysokość 

zabudowy i obiektów naturalnych). 

 Obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy i obiektów budowlanych lotniska Lublin 

(EPLB), lotniska dla śmigłowców (EPSW) oraz lądowiska, obowiązek oznakowania 

przeszkód lotniczych, zakaz budowy i rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło 

żerowania ptaków w odległości do 5 km od lotniska,  

 Uzasadnione jest wprowadzenie połączeń autobusowych miasta z portem lotniczym. 

 

2.9.3 Komunikacja drogowa 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju  

 

Podstawowy układ drogowy miasta Świdnik składa się z: 

 dróg krajowych dł 5,125 km, 

 dróg wojewódzkich – dł 4,0 km 

 dróg powiatowych- 17,3 km, 

 dróg gminnych – 40,0 km, 

 wewnętrznych. 

Łączna długość ulic w mieście wynosi 61,87  km. 

 

 Według podziału na klasy techniczne w GMŚ  na koniec 2011 r., było 56,95 km dróg, w tym : 

 3,46 km - drogi zbiorcze 

 15,25 km (w tym 0,42 km drogi dwujezdniowej) - drogi lokalne  

 38,24 km - drogi dojazdowe. 

  

Drogi krajowe 

 

Na obszarze miasta Świdnik wspólny przebieg mają dwie drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 17 (DK 17) relacji: Warszawa- Garwolin – Lublin – Zamość – Tomaszów 

Lubelski –  Hrebenne - granica państwa; 

 droga krajowa nr 12   (DK 12) relacji:  granica państwa – Łęknica – Żary – Żagań – 

Szprotawa – Przemków – Radwanice – Drozdów – Głogów – Leszno – Kalisz – Piotrków 

Trybunalski – Opoczno – Przysucha – Radom – Zwoleń – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski 

– Chełm – Dorohusk – granica państwa.  

Wspólny bieg obu dróg kończy się w miejscowości Piaski.  

Drogi te z uwagi na położenie na trasie paneuropejskiego korytarza głównego Berlin-Warszawa—

Mińsk-Moskwa oraz korytarza dodatkowego Gdańsk-Warszawa-Kijów/Odessa, obsługują ruch 

międzynarodowy i regionalny i są jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu 

lubelskiego.  
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W kategorii dróg krajowych  od 2009 do 2013 r, zrealizowano: 

 budowę  drogi od węzła „Lublin Felin” do Al. Lotników Polskich w Świdniku (Al. Jana Pawła 

II), 

 budowę nowej drogi od ulicy Witosa w Lublinie do węzła „Lublin Zadębie” w Świdniku; 

 trzech węzłów „Lublin Felin”, „Lublin Zadębie”  i „Świdnik”; 

 budowę nowego odcinka drogi S12/17 od węzła „Lubartów” (w Świdniku od ul. 

Mełgiewskiej)  do  węzła „Lublin Felin” - inwestycja w trakcie realizacji. 

 budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi S12/17,  

 rozbudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 17(12) na odcinku od węzła 

„Witosa” do Piask - (na terenie Świdnika od węzła „Witosa” do węzła „Świdnik”) - 

inwestycja w trakcie realizacji. 

  

Droga S 12/17  zmodernizowana do drogi klasy ekspresowej przebiega wzdłuż południowej i 

zachodniej granicy miasta i jest obwodnicą Lublina. Droga posiada dwie jezdnie z dwoma pasami 

ruchu. 

W granicach administracyjnych miasta wybudowane zostały trzy węzły drogowe z pełną 

wymianą ruchu,  poprzez które realizowane są powiązania zewnętrzne.  

Węzeł „Lublin Felin”  umożliwia wjazd do Lublina Aleją  Witosa z drogi krajowej, 

umożliwia: wjazd ze Świdnika do Lublina poprzez Al. Jana Pawła II i nowy odcinek drogi, oraz 

umożliwia  włączenie do drogi S12/17. 

Węzeł „Lublin Zadębie” zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta, zapewnia 

połączenie z Lublinem poprzez ulicę Metalurgiczną (na terenie Lublina) oraz włączenie do drogi 

S12/17.  

Węzeł „Świdnik” w południowo – wschodniej części miasta zapewnia powiązanie miasta 

poprzez ulicę Kusocińskiego z drogą S12/17.  

 

Drogi wojewódzkie 

 Główne powiązanie miasta Lublina z Portem Lotniczym zapewnia droga wojewódzka  

nr DW822, przebiegająca po śladzie ulic Mełgiewskiej, Lotniczej, Żwirki i Wigury oraz Al. Jana III 

Sobieskiego po gruntach Gminy Mełgiew (nowy odcinek drogi). Aktualnie DW822 posiada  

parametry  drogi klasy zbiorczej szerokości 20 m w liniach rozgraniczających. 

Docelowo planowane jest poszerzenie drogi do parametrów drogi głównej. 

 

W kategorii dróg wojewódzkich  od 2009 do 2013 r, zrealizowano: 

 rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 822 oraz wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 

do nośności 115 kN/oś,  

budowę i rozbudowę obiektów inżynierskich w tym budowę nowego wiaduktu nad Al. 

Lotników Polskich oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie parku miejskiego,  

 budowę i przebudowę zatok autobusowych, odwodnienia drogi, oświetlenia, przebudowy 

nowych ścieżek rowerowych z możliwością ruchu pieszego,  

 budowę 3 rond, ekranów akustycznych,  

 budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.  
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Drogi powiatowe 

 Przez obszar miasta przebiegają drogi powiatowe, wyznaczone na rysunku Studium. Drogi te 

wymagają modernizacji przede wszystkim poprzez poszerzenia w liniach rozgraniczających, 

wyposażenie w chodniki i ścieżki rowerowe. 

Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dróg powiatowych powinna wynosić 20 m 

dla dróg zbiorczych i 25 m dla dróg głównych. Dopuszcza się miejscowe zawężenia w przypadku 

istniejącego zainwestowania. Droga powiatowa klasy głównej – ulica Jana Pawła II łączy miasto 

Świdnik z Lublinem, przebiegając przez Węzeł Witosa, tworząc wyjazd z miasta w kierunku 

zachodnim.  

W kategorii dróg powiatowych  od 2009 do 2013 r, zrealizowano: 

budowę  ronda im. Jana Pawła II  pomiędzy Al. Jana Pawła II i Al. Lotników Polskich oraz 

przebudowy:  

 Al. Lotników Polskich od ronda „Świdnicki Lipiec 80” do ul. Łyżwiarskiej i Sportowej - dł . 

1,4 km 

 ul. Brzegowej na długości 1,4 km,   

 skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Traugutta w zakresie odwodnienia ulic, 

 ul.  Kosynierów w zakresie nawierzchni i chodników, 

 ul. Chemicznej. 

Drogi powiatowe – miejskie 

na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Stan (stan na  31.12.2012 r.) 
 

Lp 
Nr 

drogi 

K

l

a

s

a

  

Nazwa drogi 

Lokalizacja odcinka drogi 
Długość 

drogi 

[km] 

 

Nawie

rzchni

a 

tward

a 

 

 

 

gru

nt. 

 

Początek drogi 
Koniec 

        drogi 

 
1 2102 L G 

Al. Lotn. 

Polskich 
dr. krajowa nr 12 Rondo 2,107 2,107  

 

2 2102 L G ul. Racławicka 
Al. Lotników 

Polskich 
ul. Kosynierów 1,231 1,231  

 
3 2102 L Z ul. Kosynierów ul. Racławicka Przej. kolejowy 0,748 0,748  

 
4 2102 L L ul. Chemiczna 

przejazd  

kolejowy 
Granica miasta 0,516 0,516  

 
5 2103 L L ul. Krępiecka ul. Kosynierów Granica miasta 1,218 1,218  

 
6 2131 L G 

Al. Lotn. 

Polskich 
Rondo ul. Łyżwiarska 1,218 1,218  

 
7 2131 L Z ul. Łyżwiarska 

Al. Lotn. 

Polskich 
ul. Sportowa 0,147 0,147  

 

8 2131 L Z ul. Sportowa ul. Łyżwiarska 
ul. Żwirki i 

Wigury 
0,239 0,239  

 
9 2132 L Z ul. Gen. Maczka ul. Kosynierów ul. A. Krajowej 0,468 0,468  

 
10 2133 L Z 

ul. Armii 

Krajowej 
ul. Gen. Maczka Rondo 0,811 0,811  

 
11 2134 L Z 

ul. 

Kusocińskiego 
Rondo ul. Prosta 0,660 0,660  
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12 2135 L L ul. Dworcowa ul. Struga Las Rejkowizna 1,000 1,000  

 
13 2136 L D ul. Brzegowa dr. krajowa nr 12 dr. pow. 2020 L 2,980 2,000 0,98 

 
Razem:                                                                                                      14, 433     13,433     

       Tab. 19 

 

Drogi gminne 

 Do dróg gminnych zaliczono drogi lokalne i drogi dojazdowe.  Ważniejsze drogi gminne 

zaznaczono na rysunku Studium. Drogi gminne służą zaspokojeniu potrzeb powiązań wewnętrznych 

miasta oraz obsługi terenu. W skład tych dróg wchodzi większość dróg gminnych obsługujących 

zabudowę oraz wyprowadzających ruch na drogi wyższych klas. Drogi te wymagają modernizacji 

przede wszystkim poprzez wyposażenie w chodniki, a także ścieżki rowerowe.  

Szerokość w liniach rozgraniczających dróg gminnych powinna wynosić minimum: 

12 – 15 metrów dla dróg lokalnych, 

10 metrów dla dróg dojazdowych. 

Według informacji  zarządcy drogi, na terenie GMŚ nawierzchnię twardą ma ok.  38,21 km dróg w 

tym nawierzchnię twardą ulepszoną ma 37,04 km a nieulepszoną (z tłucznia) 1,17 km. Z ulepszoną 

nawierzchnią bitumiczną jest  21,27 km dróg, nawierzchnią betonową 0,08 km a z kostki betonowej 

15,69 km. Drogi gruntowe mają długość  ok. 19,89 km w tym wzmocnione żwirem i żużlem 17,45 

km. Dróg z nawierzchnią naturalną  jest 1,29 km dróg. Utwardzonych jest 28 176 m²  poboczy i zatok 

autobusowych oraz  0,1 km² chodników i ścieżek rowerowych. Aktualnie ponad 10 km dróg  wymaga  

remontu cząstkowego, lub przebudowy.  

 

W kategorii dróg gminnych od 2009 do 2013 r. zrealizowana została:  

 

 budowa ul. Ratajczaka (od ul. Stachonia do Klonowej), ul. Krańcowej  wraz siecią kanalizacji 

deszczowej i oświetleniem, ul. Cichej, Jaworowej, Grabowej (odc. Klonowa-Jaworowa), 

Parkowej, Leśnej, Orzechowej, Różanej, Przy Lesie, Leśnej, Gajowej, 

 budowa odcinka ul. Targowej (od ul. Targowej do ul. Wyspiańskiego), ul. Ściegiennego, 

Traugutta, W. Pola, Skalskiego, przebudowa parkingu przy ul. Bankowej,  

 rewitalizacja skweru między ul. Okulickiego i ul. Targową, przebudowa ul. Wyspiańskiego, 

Kochanowskiego, Głogowej. 

 

 
DROGI UTWARDZONE 
STAN ISTNIEJĄCY 

Lp. Ulica 
Długość             

[m] 

1 3-Maja 297,50 

2 Akacjowa 667,00 

3 Baczyńskiego 275,50 

4 Bankowa 193,00 

5 Boh. Westerplatte 517,00 

6 Brzozowa 114,00 

7 Cedrowa 260,90 

8 Chopina 168,00 

9 Cicha 210,00 

10 Cisowa 485,00 

11 Cyprysowa 414,60 
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12 Czecha 454,00 

13 Czereśniowa 284,00 

14 Deotymy 247,50 

15 Dojazdowa 207,00 

16 Drzymały 149,50 

17 Gajowa 181,01 

18 Głogowa - boczna 99,00 

19 Głogowa 170,00 

20 Głowackiego 92,00 

21 Grabowa 153,00 

22 Gwarna 134,00 

23 Hallera 220,00 

24 Harcerska 220,00 

25 Hotelowa 228,00 

26 Hryniewicza 766,00 

27 Jarzębinowa 236,00 

28 Jaworowa 273,00 

29 Jesionowa 82,00 

30 Kalinowa 130,00 

31 Kamińskiego 380,00 

32 Kasperka  270,00 

33 Kasztanowa 204,00 

34 Kilińskiego 188,80 

35 Kleeberga 126,00 

36 Klonowa 934,00 

37 Kochanowskiego 103,80 

38 Kolejowa 200,00 

39 Kołłątaja 69,40 

40 Koło 234,00 

41 Konarskiego 270,00 

42 Konopnickiej 95,40 

43 Kopernika 628,00 

44 Parking – Kosynierów 37,30 

45 Kosynierów - boczna ul. Maczka 230,00 

46 Kościuszki 300,00 

47 Krańcowa 824,00 

48 Kręta 112,00 

49 Króla Pole 209,50 

50 Kruczkowskiego 595,00 

51 Kukuczki 135,30 

52 Kwiatowa 185,40 

53 Leśmiana 174,50 

54 Leśna 291,55 

55 Lipowa 485,30 

56 Lotników Polskich 160,00 

57 Malinowskiego 321,00 

58 Mała 92,00 

59 Marusarza 229,50 

60 Matejki 321,00 

61 Mickiewicza 260,00 

62 Miła 178,50 
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63 Miodowa 103,00 

64 Modrzewiowa 600,00 

65 Niepodległości 1 178,00 

66 Norwida 291,00 

67 Ogrodowa 69,00 

68 Okulickiego 1 100,00 

69 Olimpijczyków 383,00 

70 Orzechowa 262,37 

71 Orzeszkowej 309,50 

72 Parcelowa 122,00 

73 
Parking - boczna Armii Krajowej 35   

74 Parking - ul. Bankowa   

75 

Parking - ul. Klonowa przy Kaplicy 
św. Kingi 

  

76 

Parking - ul. Kopernika (za 
budynkiem socjalnym) 

  

77 Parkowa 338,74 

78 Partyzantów 1 110,00 

79 Piękna 394,00 

80 Pionierska 365,00 

81 Pola 255,00 

82 Polna 199,00 

83 Prusa 165,77 

84 Przechodnia 67,00 

85 Przemysłowa 464,00 

86 Przy Lesie 244,56 

87 Puławskiego 199,25 

88 Racławicka 389,00 

89 Radość 678,50 

90 Ratajczaka 418,50 

91 Reja 173,00 

92 Reymonta 325,00 

93 Różana 105,70 

94 Rutkiewicz 282,00 

95 Sidło 66,50 

96 Sienkiewicza 81,60 

97 Skalskiego 138,00 

98 Skarżyńskiego 590,00 

99 Skłodowskiej 113,00 

100 Słoneczna 226,00 

101 Słowackiego 414,80 

102 Smorawińskiego 380,00 

103 Spacerowa 79,00 

104 Spadochroniarzy 248,10 

105 Spółdzielcza 225,00 

106 Stachonia 217,00 

107 Staszica 190,00 

108 Strażacka 148,00 

109 Struga 328,00 

110 Szeroka 141,20 

111 Szklarniana 349,00 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 100 z 222 

 

112 Szkolna 258,00 

113 Ściegiennego 137,50 

114 Środkowa 378,40 

115 Świerkowa 210,80 

116 Targowa 1 000,00 

117 Traugutta 778,00 

118 Turystyczna 189,40 

119 Tuwima 96,50 

      

121 Wesoła 306,20 

122 Widok 58,00 

123 Willowa 190,80 

124 Witosa 270,00 

125 Wojska Polskiego 910,00 

126 Wrzosowa 120,00 

127 Wyspiańskiego 398,00 

128 Wyspiańskiego – Targowa 57,82 

129 Wyszyńskiego 3 057,00 

130 Zuchów 167,00 

131 Żwirki i Wigury 365,00 

 

 

DROGI GRUNTOWE 
 STAN ISTNIEJĄCY 

 

Lp. wg. 
Załącznika 

Ulica Długość 

1 Anyżowa 74 

2 Barwna 210 

3 Błękitna 300 

4 Bukowa 93 

5 Cisowa - boczna 58 

6 Czeremchowa 135 

7 Deotymy 150 

8 Dębowa 104 

9 Dobra 100 

10 Dojazdowa 102 

11 Drewniana 1 550 

12 Działkowca 891 

13 Fiołkowa 410 

14 Gospodarcza 1 767 

15 Gościnna 105 

16 Gruszczyńskiego 225 

17 Jagiełły 263 

18 Jagodowa 160 

19 Jasińskiego 90 

20 Jaśminowa 200 

21 Jodłowa 253 

22 Jutrzenki 94 

23 Kaczeńcowa 60 

24 Kasperka 250 
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25 Kminkowa 72 

26 Kolonijna 810 

27 Kolorowa 350 

28 Konwaliowa 370 

29 Kwiatów polnych 244 

30 Lazurowa 155 

31 Magnoliowa 145 

32 Malinowa 233 

33 Malinowskiego 80 

34 Miętowa 470 

35 Morwowa 76 

36 Nadleśna 1 491 

37 Niecała 72 

38 Olimpijczyków – boczna (łącznik Czecha – Olimpijczyków) 164 

39 Olimpijczyków – boczna (łącznik Olimpijczyków-Kusocińskiego) 77 

40 Perłowa 100 

41 Poligonowa I 225 

42 Poligonowa II 340 

43 Poprzeczna 383 

44 Poziomkowa 220 

45 Przyjazna 103 

46 Rejkowizna 480 

47 Romantyczna 103 

48 Roweckiego 534 

49 Rubinowa 160 

50 Ruciana 78 

51 Rumiankowa 612 

52 Rutkiewicz 115 

53 Serdeczna 265 

54 Skośna 550 

55 Słonecznikowa 210 

56 Solidarności 1 048 

57 Sosnowa 940 

58 Spokojna 267 

59 Srebrna 200 

60 Stokrotki polnej 405 

61 Storczykowa 515 

62 Sympatyczna 293 

63 Szmaragdowa 67 

64 Tęczowa 140 

65 Topolowa 83 

66 Turkusowa 181 

67 Warsztatowa 117 

68 Widokowa 590 

69 Wiejska 1 210 

70 Wiosenna 200 

71 Zacisze 38 

72 Zielona 54 

73 Złota 180 

 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego.  
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1) Istniejąca sieć uliczna nie zapewnia poprawnej obsługi terenów zainwestowania miejskiego; 

2) Na obszarach ekstensywnej zabudowy na obrzeżach miasta, drogi mają niezadawalający stan 

nawierzchni;   

3) Ulice w obszarach ekstensywnej zabudowy wymagają poszerzenia do parametrów 

wskazanych w planach miejscowych; 

4) Celowe jest wprowadzenie zmiany kat. ulicy Brzegowej, Dworcowej i Struga z powiatowej na 

gminną oraz uporządkowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej PKP, celem jej włączenia  w 

ciąg dróg gminnych;  

5) Potrzebne jest upłynnienie ruchu w newralgicznych punktach centrum miasta;  

6) Zasadne jest wprowadzenie zakazu włączenia ul. Klonowej do Al. Lotników Polskich lub 

zainstalowanie sygnalizacji świetlnej; 

7) W celu skomunikowania terenów przy ul. Poligonowej z ulicą Brzegową, konieczne są 

rozwiązania planistyczne umożliwiające wykorzystanie przejścia pod ulicą  Jana Pawła II dla 

połączenia terenów;  

8) Likwidacja tradycyjnego połączenie Lublina z Mełgwią (poprzez tzw. drogę Mełgiewską) 

spowodowała zwiększenie ruchu tranzytowego w rejonie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  przy ul. Żwirki i Wigury. Rozwiązaniem jest realizacja nowej drogi 

przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Mełgwi.  

 

2.9.4 Komunikacja publiczna – zbiorowa  

 

Komunikacja autobusowa 

 

Pasażerska komunikacja zbiorowa oparta jest w Świdniku o  system autobusowy i kolejowy. 

Przewozy pasażerskie wewnątrz miasta realizowane są połączeniami komunikacji zbiorowej 

autobusowej funkcjonującej wahadłowo pomiędzy Świdnikiem i Lublinem oraz gminami należącymi 

do Powiatu Świdnickiego. System działa w oparciu o komunikację autobusową PKS, komunikację 

obsługiwaną przez prywatnych przewoźników, a od 2013 r. również przez Zarząd Transportu 

Miejskiego w Lublinie. Z końcem 2013 r. zawarta została z Miastem Lublin umowa o  świadczenie 

usług przewozu osób na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik, przez lubelską linię nr 55  w ramach 

zorganizowanej, ogólnodostępnej komunikacji miejskiej w Lublinie.  

 Połączenia z gminami Powiatu Świdnickiego obsługuje 4 przewoźników wykonując ok. 56 

kursów dziennie, w tym do Piask  17 kursów (dwoma trasami), do Trawnik - 15 kursów, do Łęcznej  

8 kursów oraz 8 kursów z Lublina do Oleśnik przez Świdnik.  

Dostępność do przystanków transportu zbiorowego (określa jakość obsługi komunikacją 

zbiorową) jest dobra. Promień 300-500 dojścia do przystanku obejmuje całe centrum miasta.    

Komunikacja kolejowa 

Znaczenie komunikacji kolejowej w obsłudze pasażerskich powiązań lokalnych  Świdnika  

z Lublinem jest niewielkie, pomimo, że podróż trwa 10-12 minut. Trasę obsługuje ok. 15 połączeń 

regionalnych na dobę oraz trzy na dobę szynobusy relacji Lublin Miasto-Port Lotniczy. Transport 

kolejowy pełni jedynie rolę uzupełniającą w relacjach z Lublinem. Jedną z przyczyn jest duża 

odległość części dzielnic mieszkaniowych Świdnika od przystanków kolejowych.  W strefie  

15-minutowego dojścia pieszego znajduje się zaledwie połowa miasta (do ulicy Racławickiej). Stacje 

kolejowe znajdują się poza zasięgiem obsługi komunikacją autobusową, stąd dostępność dla części 

mieszkańców nie posiadającej samochodu, jest ograniczona. Rozwiązaniem jest stworzenie sprawnie 

funkcjonującej komunikacji miejskiej, przejmującej pasażerów z przystanków kolejowych i odwożąca 

ich do odległych dzielnic miasta.  
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Wnioski ze stanu istniejącego: 

1) Dla poprawy obsługi miasta komunikacją zbiorową należy dążyć do zwiększenia 

częstotliwości i liczby linii autobusowych łączących Świdnik z Lublinem i innymi gminami 

Powiatu Świdnickiego;  

2) Uporządkowaniu komunikacji zbiorowej będzie służyło utworzenie głównego przystanku 

autobusowego spełniającego rolę małego dworca autobusowego, w którym podróżni uzyskają 

kompleksową informację o rozkładach jazdy autobusów obsługujących poszczególne trasy 

przebiegające przez Świdnik. Obecnie informacje takie zamieszczone są na poszczególnych 

przystankach miasta, jednak brak jest właściwego miejsca wyposażonego w poczekalnię, 

punkt gastronomiczny i węzeł sanitarny do obsługi podróżnych.  Utworzenie dworca 

autobusowego uporządkuje i uczyni bardziej czytelną ofertę przewoźników prywatnych i PKS 

w obrębie miasta oraz umożliwi uzyskanie innych informacji dotyczących połączeń 

autobusowych dalekobieżnych przejeżdżających przez Świdnik jak również połączeń  

kolejowych i lotniczych (Integracja Systemu Informacji Pasażerskiej). Świdnik jako siedziba 

licznych urzędów, odwiedzany jest przez mieszkańców sąsiednich gmin. Uzasadniona jest 

właściwa obsługa przyjezdnych, którą zapewni dworzec autobusowy w centrum Świdnika. 

Jako najwłaściwsze wskazuje się tereny położone przy ul. Racławickiej w sąsiedztwie Zespołu 

Szkół Nr 2. Za wyborem tego miejscu przemawia bliskość Sądu Rejonowego i Prokuratury, 

Starostwa Powiatowego, urzędu miasta, ośrodka zdrowia, szkoły podstawowej  i gimnazjum, 

kościoła a także usług handlu skupionych w centrum miasta. Przyjezdni pokonując dystans 1,5 

km (tzw. Walking distance) dotrą pieszo do najważniejszych punktów miasta. Dworzec 

autobusowy uznać należy za przestrzeń publiczną, prawidłowo zagospodarowaną, która 

będzie sprzyjać bezpieczeństwu podróżnych i mieszkańców miasta. Wiąże się to z 

koniecznością rezerwy terenu pod ten cel; 

3) Celowe jest utworzenie komunikacji miejskiej realizującej przewozy na terenie miasta,  

a przesłanką dla jej utworzenia  jest konieczność skomunikowania peryferyjnych osiedli i ulic 

z centrum (usługi zdrowia, administracji i oświaty) oraz dworcem kolejowym, portem 

lotniczym, cmentarzem  i miejscami wypoczynku np. ogrodami działkowymi lokalizowanymi 

na peryferiach miasta. Ważne znaczenie ma połączenie miejsc zamieszkania z miejscami 

pracy, szczególnie zakładem WSK-PZL zatrudniającym ponad trzy tysiące osób, głównie  

z terenu miasta. Część miasta położona blisko zakładu WSK zamieszkała jest przeważnie 

przez ludzi starszych, emerytów, natomiast ludzie młodzi zatrudnieni w WSK zamieszkują 

dzielnice nowe, znacznie oddalone od zakładu. Odległość kilku kilometrów pokonywana jest 

pieszo lub prywatnymi samochodami, co powoduje duże obciążenie miasta ruchem 

samochodowym w godzinach szczytu. Na terenie miasta powinien dominować transport 

publiczny nad indywidualnym jako tańszy, bezpieczniejszy i w mniejszym stopniu 

obciążający środowisko. Zgodnie z tendencjami zrównoważonego rozwoju, podział zadań 

przewozowych w transporcie, powinien kształtować się w proporcjach 75% transport 

publiczny - 25% transport indywidualny, a minimalne proporcje to 50% na 50%. Nie bez 

znaczenia dla utworzenia komunikacji miejskiej  jest fakt starzenia się społeczeństwa. 

Pogarszająca się struktura wiekowa mieszkańców, wymusza dostosowanie infrastruktury i 

organizacji życia w mieście do ich potrzeb. Uzasadniony jest zakup autobusów 

dostosowanych do potrzeb ludzi niepełnosprawnych, a ze względu na ochronę środowiska 

taboru niskoemisyjnego (napęd elektryczny lub hybrydowy). 

4) Z punktu widzenia rozwoju Świdnika jako miasta powiatowego oraz wielofunkcyjnego  

ośrodka położonego w aglomeracji lubelskiej, uzasadnione jest włączenie miasta do 

komunikacji międzymiastowej dalekobieżnej na kierunku Warszawa-Zamość (Chełm). 
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Wykorzystując fakt, że trasa tych autobusów przebiegać będzie przez Świdnik drogą S12/17,  

uzasadnione jest aby wykorzystując węzły „Zadębie”, „Felin” i „Świdnik” utworzyć w 

mieście przystanek dla autobusów dalekobieżnych w/w relacji. Wyeliminuje to   konieczność 

wyjazdu Świdniczan do Lublina. Najwłaściwszym miejscem są niezagospodarowane tereny 

przy skrzyżowaniu ulicy Racławickiej i Wyszyńskiego. Ulica Racławicka jako szeroka 

dwujezdniowa droga powiatowa stanowiąca główną oś komunikacyjną miasta dodatkowo 

zyska na znaczeniu po wybudowaniu ulicy Kusocińskiego. Trasa ta połączy dwa węzły drogi 

ekspresowej „Świdnik” i „Mełgiewska”. Powierzchnia terenu  wskazanego pod dworzec jest 

wystarczająca do utworzenia parkingu dla samochodów  i rowerów typu „parkuj i jedź”. 

5) Wprowadzenie w mieście transportu publicznego pomniejszy udział komunikacji 

indywidualnej. W  dojazdach do szkół i miejsc pracy zlokalizowanych poza Świdnikiem  

powinien dominować transport publiczny. 

6) Stworzenie dogodnych połączeń autobusowych umożliwi wykorzystanie wygodnego  

i szybkiego środka transportu jakim jest kolej; 

7) Należy rozważyć utworzenie miejskiej komunikacji autobusowej spójnej z komunikacją 

lotniczą i kolejową, dostosowaną do rozkładu przylotu samolotów oraz pociągów 

dalekobieżnych. Sieć połączeń i częstotliwość należy oprzeć na analizach przepływu 

pasażerów.  

System komunikacji pieszej i rowerowej 

Komunikacja piesza 

Komunikacja piesza jest tradycyjną formą komunikacji w Świdniku. Na terenie miasta znajduje się 

dobrze rozwinięta sieć chodników. Razem ze ścieżkami rowerowymi zajmuje powierzchnię 0,1 km².   

Komunikacja rowerowa 

Drogi rowerowe powinny zapewnić powiązania między rejonami mieszkalnymi i miejscami 

pracy, szkołami oraz ośrodkami usługowymi i miejscami bliskiego wypoczynku (ogrody działkowe, 

tereny sportu i rekreacji). Wadą systemu dróg rowerowych Świdnika jest brak bezpiecznego 

połączenia z Lublinem, który jest miejscem pracy i nauki dużej liczby mieszkańców Świdnika. Ruch 

rowerowy do Lublina odbywa się wyeksploatowaną drogą kolejową, zniszczoną robotami 

budowlanymi związanymi z budową wiaduktu nad torami kolejowymi.   

Na rysunku Studium zaznaczono proponowane trasy ścieżek rowerowych, wzdłuż wybranych 

dróg powiatowych, gminnych oraz ciągów zieleni. 

Postuluje się wyposażenie wybranych dróg powiatowych i gminnych  prowadzących 

intensywny ruch samochodowy,  w ścieżki rowerowe lub pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego 

ruchu kołowego. Dopuszcza się ruch rowerowy na drogach o mniejszym natężeniu ruchu wspólnie 

z ruchem pojazdów samochodowych oraz na drogach wewnętrznych, na terenach rolnych i leśnych. 

Postuluje się stworzenie miejsc do przechowywania i parkowania rowerów (szczególnie przy 

szkołach, obiektach handlowych i usługowych oraz przy stacjach i przystankach kolejowych  terenach 

sportu i rekreacji), jak również działania promujące i edukacyjne propagujące ruch rowerowy. 

Wnioski ze stanu istniejącego: 

1. Konieczne jest utworzenie bezpiecznej trasy rowerowej do Lublina.  Ze względu na brak 

alternatywnych rozwiązań lokalizacji drogi rowerowej, celowe jest wykorzystanie drogi 

wewn. PKP zlokalizowanej po północnej stronie  Lasu Rejkowizna.  Aktualnie jest to jedyne 

połączenie z Lublinem, a nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym; 

2. Droga S12/17 oddzieliła ulicę Brzegową od reszty miasta. Dla skomunikowania pieszego  

i rowerowego południowej część miasta z ul. Brzegową oraz SSE Lublina, uzasadnione jest 

wybudowanie kładki nad drogą S12/17 na przedłużeniu projektowanej drogi rowerowej po 

południowej stronie Lasu Rejkowizna; 
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3.  Niezbędne jest przygotowanie infrastruktury oraz prowadzenie działań promujących ruch 

rowerowy. Należy dążyć do uzyskania stanu, w którym rower stanie się alternatywą dla 

komunikacji zbiorowej i indywidualnej samochodowej.  

   

2.9.5 Techniczne zaplecze motoryzacji 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju  

 

Stacje paliw 

W obszarze miasta funkcjonują 3 stacje paliw z dystrybucją  płynnego gazu LPG i jedna stacja 

dystrybucji gazu LPG. 

Stacje obsługi samochodów 

Na terenie miasta istnieją stacje obsługi samochodów osobowych i ciężarowych. Główna koncentracja 

tych stacji, zabezpieczająca również obsługę TIR-ów, znajduje się u zbiegu ulicy Piaseckiej 

 i Al. Tysiąclecia. Obsługa samochodów osobowych świadczona jest przez warsztaty rzemieślnicze 

zlokalizowane  przy ulicach: Okulickiego, Krępieckiej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury oraz   

al. Lotników Polskich.  

Parkowanie samochodów 

W obszarze centralnym miasta, gdzie skoncentrowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

 i usługowa o funkcji ogólnomiejskiej występuje deficyt miejsc postojowych. Potrzeby parkingowe 

bilansują się jedynie w obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w zabudowie 

wielorodzinnej realizowanej w ostatnich latach. 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

 

1. Obsługa potrzeb motoryzacyjnych w zakresie stacji paliw i stacji obsługi samochodów wydaje 

się być zaspokojona 

2. Należy wprowadzić działania organizacyjne w celu zwiększenia rotacji miejsc parkingowych 

w rejonach koncentracji usług i zwiększenia ilości miejsc postojowych. 

 

2.10 System infrastruktury technicznej  

 

2.10.1 Elektroenergetyka 

 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

 

Przez teren miasta przebiegają: linia wysokiego napięcia 400 kV (Lublin – Lublin Odlewnia), linie 

110 kV wraz ze stacjami 110/SN.   

 

Obsługa elektroenergetyczna miasta Świdnika odbywa się za pośrednictwem sieci i urządzeń 

będących własnością Lubelskich Zakładów Energetycznych SA „LUBZEL” SA posiadających 

koncesję na przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną.  

Bezpośrednio Świdnik zasilany jest z Głównego Punktu Zasilającego GPZ Świdnik zlokalizowanego 

przy ulicy Krępieckiej oraz z rozdzielni sieciowej RS Adampol zlokalizowanej przy ulicy Lotników 

Polskich. Tereny przemysłowe WSK Świdnik zasilane są za pośrednictwem dwóch Głównych 

Punktów Zasilających GPZ WSK I i GPZ WSK II.  
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GPZ Świdnik zasilany jest trzema liniami napowietrznymi 110 kV relacji: 

GPZ Świdnik – GSZ Lublin 400 poprzez GPZ WSK I i GPZ WSK II   

GPZ Świdnik – GSZ Abramowice  

GPZ Świdnik – GPZ Biskupice  

Ponadto przez teren Świdnika wzdłuż jego zachodniej granicy przebiegają linie napowietrzne 110 kV 

relacji: 

GSZ Abramowice – GSZ Odlewnia 

GSZ Abramowice – GPZ Wschód 

GSZ Odlewnia – GSZ Lublin 400 

Na terenach silnie zurbanizowanych sieć średniego napięcia pracująca na nap 15 kV wykonana jest 

jako kablowa. Jej długość wynosi 58,978 km.  

Na obrzeżach miasta oraz w części centralnej (linie napowietrzne kolejowe oraz linie napowietrzne 

SN wychodzące z RS Adampol) występuje sieć napowietrzna średniego napięcia o łącznej długości 

10,605 km. Stacje transformatorowe na terenach silnie zurbanizowanych wykonane są przede 

wszystkim jako wnętrzowe wolnostojące lub wbudowane w budynki mieszkalne lub usługowe w 

ilości 83 szt. Są to stacje typu 106W106t 20/630, MSTtp 20/630, MSTw 20/630, MSTm 10/500, 

STLmb 20/630 oraz nietypowe wbudowane.  

Na pozostałym obszarze stacje transformatorowe wykonane są jako słupowe lub wieżowe  

w ilości 8 szt. Słupowych i 1 wieżowa.  

Są to stacje typu STSa 20/100,  STSa 20/200, STS 30/100, STS 20/250, STSR 20/250 oraz wieżowa 

WSTtp 20/630.  

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia na terenach silnie zurbanizowanych wykonana jest przede 

wszystkim jako kablowa, na pozostałym terenie jako kablowa lub napowietrzna.  

Łączna długość sieci kablowej niskiego napięcia wynosi 94,732 km, natomiast sieci napowietrznej nn 

35,134 km.  

Na terenie Świdnika istnieje 13339 szt. odbiorców energii elektrycznej (Rocznik Statystyczny 2002). 

Łączne zapotrzebowanie mocy w latach 1996-1999 wyniosło: 

 

 

M       W 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

Lato max 13,0 4,6 12,0 13,0 

 min  6,5 3,0 6,8 7,0 

Zima max 16,0 16,8 16,0 16,5 

 min  9,0 6,8 9,5 9,0 

Największymi odbiorcami energii elektrycznej są: 

- odbiór na poziomie WN-110 kV 

 

LP 

 

ODBIORCA 

Moc zamówiona 

MW 

Roczne zużycie 

106W/a 

 

1 

 

 

Zakład Utrzymania Ruchu Świdnik 

 

8,0 

 

15052 

 

- odbiór energii elektrycznej z poziomu SN-15 kV 

 

LP 

 

ODBIORCA 

Moc zamówiona 

MW 

Roczne zużycie 

106W/a 

1 Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. 

z o.o.  

0,9 2758 

2 Zakłady Tworzyw Sztucznych „HANIANG- 1,5 2313 
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DMP” 

3 PKP 1,2 30702 

4 Spółdzielcza Korporacja „PROHAND” 0,2 4654 

5 PSS „SPOŁEM” 0,4 398 

6 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej 

0,5 648 

7 INTERKALZA Sp. z o.o.  0,2 330 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego: 

 

1) sieci dosyłowe 110 kV oraz urządzenia w GPZ, rozdzielni Sieciowej i stacjach 

transformatorowych zarówno od strony mocy zainstalowanej jak i stanu technicznego nie 

stanowią w chwili obecnej zagrożenia co do możliwości zasilania miasta Świdnika,  

2) częściowe obniżenie pewności zasilania spowodowane jest zasilaniem miasta  

z jednego Głównego Punktu Zasilającego,  

3) występuje konieczność przebudowy lub likwidacji niektórych linii napowietrznych średniego 

napięcia już w chwili obecnej kolidujących z zagospodarowaniem terenu, 

4)  wybudowany GPZ przy ul. Brzegowej zapewnia właściwe zasilenie miasta w energię 

elektryczną. 

 

2.10.2 Telekomunikacja  

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

 

Obsługa telefoniczna miasta Świdnika realizowana jest przez koncesjonowanych operatorów 

telekomunikacyjnych. W przypadku telefonii przewodowej są to – Telekomunikacja Polska SA oraz 

Netia Telekom SA, natomiast w przypadku telefonii komórkowej cyfrowej i analogowej są to – PLUS 

GSM, ERA GSM,  IDEA, Centertel. Sieć rozdzielcza i magistralna łączności przewodowej na 

terenach silnie zurbanizowanych wykonana jest w postaci kanalizacji telefonicznej lub kabli 

telefonicznych doziemnych. Na pozostałym terenie występuje, jako sieć telefoniczna napowietrzna lub 

w postaci kabli telefonicznych doziemnych. Świdnik posiada około 10000 łączy telefonicznych.  

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

 

1. Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna, 

2. Konkurencja w dziedzinie telekomunikacji ze względu na istnienie dwóch operatorów 

przewodowych,  

3. Zaspokojenie zapotrzebowania na łącze telefoniczne na poziomie obowiązującego obecnie 

standardu.  

2.10.3 Zapatrzenie w wodę 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

Podstawową rolę w zaopatrzeniu w wodę Świdnika spełnia komunalny system wodociągowy, który 

zasilany jest aktualnie z dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w Wierzchowiskach  

i w Krępcu przy Al. Lotników Polskich. Ujęcie „Wierzchowiska” składa się z siedmiu studni 

głębinowych o głębokości 80-100 m, znajdujących się w odległości 250-300 m od siebie, 

zlokalizowanych we wsi Wierzchowiska  na terenie gminy Mełgiew. Ujęcie położone jest po obydwu 

stronach rzeki Stawek, w odległości ok. 3 km od stacji wodociągowej przy ul. Kusocińskiego. Zasoby 

eksploatacyjne ujęcia zatwierdzone w kat. B wynoszą 20160 m
3
/ dobę ( 840,0 m

3
/ h, przy depresji  
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s = 1 – 7,7 m). Woda surowa z tego ujęcia doprowadzana jest magistralą przesyłową (dwa przewody  

o średnicach  500 mm) do stacji wodociągowej usytuowanej przy ul. Kusocińskiego. Stacja 

wodociągowa posiada dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemnościach 2500 m
3
 każdy oraz pompownię 

drugiego stopnia wyposażoną w sześć pomp (w tym dwie rezerwowe), z których każda posiada 

wydajność Q = 300 m
3
 / h. W pompowni znajduje się rezerwa miejsca dla dwóch dodatkowych pomp 

przewidzianych w przyszłości dla zwiększenia wydajności pompowni. Pompownia zajmuje część 

budynku technologicznego, w którym ponadto mieszczą się dyspozytornia, fluorownia, rozdzielnia 

elektroenergetyczna i agregatownia.  

 Drugie ujęcie wody zasilające sieć komunalnego wodociągu znajduje się w Krępcu przy  

Al. Lotników Polskich, w odległości ok. 2,3 km na zachód od stacji wodociągowej.  Ujęcie to posiada 

studnię głębinową o głębokości 110 m, której  zasoby eksploatacyjne  zatwierdzone  w kat. B wynoszą 

Q = 2232 m
3
/ dobę (93,0 m

3
/ h, przy depresji s = 36 m). Woda z tej studni tłoczona jest bezpośrednio 

do sieci wodociągowej w Al. Lotników Polskich. Obydwa źródła powiązane są ze sobą magistralną 

siecią wodociągową o średnicach  600 mm,  400 mm,  300 mm, przebiegającą wzdłuż ulic: 

Kusocińskiego, Racławickiej i Lotników Polskich. Sieć rozdzielcza w pozostałych ulicach posiada 

średnicę od  100 mm do  200 mm. Miejski system wodociągowy Świdnika eksploatuje 

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” w Świdniku. Przedsiębiorstwo to posiada pozwolenie 

wodno-prawne na pobór wód obydwu ujęć ilościach:  

Qdśr. = 7600,0 m
3
/ dobę 

Qdmax. = 10000,0 m
3
/ dobę 

Qhmax. = 550,0 m
3
/ h. 

Łączna długość sieci przesyłowych systemu wodociągowego wynosi 205,6 km. System zaopatruje  

w wodę 97 % ogólnej liczby mieszkańców. 

Pobór wód podziemnych z ujęć komunalnych w roku 2002 wyniósł: 

Qr = 3640359 m
3
/ rok. Natomiast średni dobowy pobór wód kształtował się na poziomie 9974 m

3
/ 

dobę.  

Z odrębnego ujęcia wód podziemnych zaopatrywany jest w wodę zakład WSK „PZL-Świdnik” S.A. 

Zakład ten posiada własne ujęcie obejmujące pięć studni głębinowych zlokalizowanych na jego 

terenie. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone w kat. B dla tego ujęcia wynoszą Q = 8568 m
3
/ dobę        

( 357 m
3
/ h ). Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód w ilościach: 

Qdśr. = 2457,0 m3/ dobę, w 2012 r. - 2000,0 m³/d; 

Qdmax. = 2859,0 m3/ dobę, w 2012 r. -  2200 m³/d; 

Qhmax. = 289,9 m3/ h,  w 2012 r. - 300 m³/h; 

W ostatnich latach ogólny roczny pobór wód z tego ujęcia wynosił: 

2000 r.  Qr = 443234 m3/ rok 

2001 r.  Qr = 373120 m3/ rok 

2002 r.  Qr =  357671 m3/ rok  

Z własnych ujęć podziemnych zaopatrywane są w wodę jeszcze dwa inne zakłady na terenie 

Świdnika. Są to: 

- Dom Pomocy Społecznej usytuowany przy ul. Piaseckiej 240, który posiada własne ujęcie  

o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych w kat. B wynoszących Q = 23,0 m
3
/ h  

i pozwolenie wodno-prawne ustalające pobór wód w ilościach: 

Qdśr. = 62,128 m3/ dobę 

Qdmax. = 75,073 m3/ dobę 

Qhmax. = 10,52 m3/ h.  

- „PETROOKTAN” Sp. z o.o.,  posiada własne ujęcie o zatwierdzonych zasobach Q = 5,0 m
3
/ h 

. i pozwolenie wodnoprawne ustalające pobór wody w ilościach: 
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Qdśr. = 11,8 m3/ dobę 

Qdmax. = 15,6 m3/ dobę 

Qhmax. = 3,8 m3/ h. 

 

Zestawienie ogólnego poboru wody w mieście z poszczególnych ujęć i wskaźników jednostkowych 

średniego poboru z tych ujęć w roku 2002 

Lp. Ujęcia Pobór średni 

[m
3
/ d] 

Wskaźnik jednostkowy 

[dm
3
/ M.d] 

Udział 

% 

1. Ujęcia komunalne 9974 244,5 90 

2. Zakładowe 1016 25,8 10 

4. Razem: 10990 270,3 100 

 

Zestawienie wydajności ujęć i poboru wody z ujęć eksploatowanych dla miasta Świdnika  

w roku 2002 

Wyszczególnienie Roczny pobór wody 

[m3] 

Pobór śr. / max.  

[m3/ d ] 

Wydajność ujęć 

[m3/ d] 

Stopień wykorz. 

[%] 

Ujęcia komunalne 3640359 9974 / 13165   22392 59 

Ujęcia zakładowe 

WSK-PZL 

Dom Pomocy 

PETROOKTAN 

370551 

357671 

10819 

2061 

1016 / 1191 

980 / 1147 

30 / 36 

6 / 8 

16573 

8568 

552 

120 

13 

14 

7 

7 

Razem: 4010910 10990 / 14356 31632 46 

 

Średni dobowy pobór wód podziemnych dla miasta Świdnika w latach 1995 – 2002 [m3/ d] 

1995 2000 2001 2002 

9584 11965 11429 10990 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

 

1. Nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie wszystkim odbiorcom stałego dostępu do dobrej 

jakości wody pitnej poprzez nowoczesne uzdatnianie wody, modernizację ujęć i pompowni 

oraz eliminację rur azbestowo-cementowych;  

2. Należy dążyć do rozszerzenia zasięgu miejskiego systemu wodociągowego w celu 

zapewnienia możliwości dostawy wody wszystkim mieszkańcom i tym zakładom, które 

aktualnie zaopatrywane są w wodę ze źródeł własnych a nie posiadają warunków do 

zachowania wymaganych stref ochronnych dla tych ujęć.  

3. Dla poprawy niezawodności dostawy wody z wodociągu komunalnego należy: rozbudować 

układ powiązań siecią magistralną głównych źródeł komunalnego systemu wodociągowego, 

podjąć realizację nowej sieci wodociągowej zabezpieczającej dostawę wody na terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie, prowadzić sukcesywną przebudowę istniejących 

azbestocementowych sieci wodociągowych na rurociągi z rur PCW lub PE. Wydajność 

eksploatacyjna istniejących źródeł wodociągu komunalnego jest o 41 % wyższa od aktualnego 

poboru wody z tych źródeł, co zabezpiecza możliwość pokrycia zwiększonego poboru wody 

w okresie perspektywicznym. 

4. Udokumentowana wydajność eksploatacyjna ujęć zakładowych w mieście przekracza o 86 % 

aktualny pobór wody z tych ujęć i zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju tych zakładów w 

okresie perspektywicznym. Dla zabezpieczenia warunków  ochrony jakości eksploatowanych 

wód podziemnych należy uwzględnić w zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowania 
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wynikające z decyzji o ustanowieniu  stref ochronnych dla poszczególnych ujęć.  

Zlikwidować (zminimalizować) stratę wody na przesyle.  

 

2.10.4 Kanalizacja sanitarna 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

 

Miasto Świdnik posiada rozdzielczy system kanalizacji z odrębnymi układami sieciowymi dla 

odprowadzania ścieków sanitarnych i ścieków deszczowych. Na obszarze miasta funkcjonują dwa 

odrębne systemy kanalizacji sanitarnej. Jednym z nich jest komunalny system kanalizacji sanitarnej 

użytkowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. z o. o. System ten obsługuje 

głównie tereny zainwestowania miejskiego położone po południowej stronie linii kolejowej oraz 

niewielki fragment terenów w rejonie Franciszkowa znajdujący się po północnej stronie tej linii.  

W okresie wcześniejszym układ przesyłowy tego systemu odprowadzał grawitacyjnie ścieki sanitarne 

na komunalną oczyszczalnię ścieków z zamontowanymi czterema pompami, która zlokalizowana była 

w rejonie ulicy Krępieckiej. Obecnie na terenie byłej oczyszczalni ścieków znajduje się centralna 

przepompownia ścieków, która przetłacza ścieki sanitarne w kierunku północnym do kolektora 

grawitacyjnego odprowadzającego te ścieki do komunalnej oczyszczalni ścieków w Lublinie. Ilość 

ścieków sanitarnych odprowadzonych z tego systemu na oczyszczalnię w Hajdowie w roku 2002 

wyniosła Q = 1 683 888 m
3
,  a w 2003 r. Q = 1 469 296 m

3
. Ścieki z gospodarstw domowych  

i budynków użyteczności publicznej wynosiły 1 353 498 m
3,
 a od pozostałych odbiorców 117 423 m

3
. 

Dobowa ilość przepompowywanych ścieków wynosi od 3300 - 4500 m³.  Kolektor składa się z dwóch 

rurociągów tłocznych o średnicy 600 mm  i długości  1,5 km oraz rurociągu grawitacyjnego o długości 

10 km i średnicy 1200 mm.  Ścieki przyjmowane są według zasad określonych w umowie z MPWiK 

Lublin.   

Z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 93 % ogółu mieszkańców. Całkowita długość 

rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście na koniec roku 2002 wynosiła około 71,3 km. 

Aktualnie długość tej sieci łącznie z przyłączami wynosi 118,31 km w tym sieć kanalizacyjna 74,46 

km, przyłącza kanalizacyjne 43,85 km. Sieci kanalizacyjne wykonane są  w przewadze z rur 

kamionkowych 40,99 km, rur żeliwnych 3,62 km, rur betonowych 2,34 km, z rur PVC 12,87 km, rur 

WIPRO 9,51 km. Poza zasięgiem tej sieci znajdują się jeszcze fragmenty rozproszonej zabudowy 

zagrodowej głównie na obrzeżach  miasta.  

Drugi system kanalizacji sanitarnej funkcjonuje na obszarze miasta po północnej stronie linii 

kolejowej. Układ sieciowy tego systemu odprowadza ścieki sanitarne na własną oczyszczalnię 

zlokalizowaną na terenie WSK „PZL-Świdnik”. Na oczyszczalnię WSK odprowadzane są także ścieki 

przemysłowe z zakładu WSK. Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej położonej przy ul. Żwirki i Wigury, budynków na terenie Nadleśnictwa 

Świdnik, zakładów usługowych zlokalizowanych przy ul. Żwirki i Wigury, oraz obiektów sportowych 

przy ul. Żwirki i Wigury. Kompleks urządzeń oczyszczalni ścieków na terenie WSK obejmuje 

mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków sanitarnych dwie chemiczne oczyszczalnie ścieków 

technologicznych, podczyszczalnię ścieków na linii OAC oraz urządzenia do mechanicznego 

podczyszczania ścieków deszczowych.  Oczyszczone ścieki sanitarne i technologiczne oraz 

podczyszczone wody opadowe odprowadzane są kolektorem ogólnospławnym krytym do rzeki 

Stawek Stoki. Oczyszczalnia WSK posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 

 w okresie bezdeszczowym w ilościach: 

Qdśr. = 2105 m3/d. Aktualnie - 2100 m³/d; 

Qdmax. = 2722 m3/d. Aktualnie - 2730 m³/d; 
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Qhmax. = 189 m3/h. Aktualnie - 180 m³/h. 

Dla okresu deszczowego dopuszczone w pozwoleniu wodnoprawnym ilości odprowadzanych ścieków 

wynoszą: 

Qdśr. = 2688 m3/d 

Ddmax. = 6880 m3/d 

Qhmax. = 2167 m3/h 

Aktualnie, dla okresu deszczowego dopuszczone w pozwoleniu wodnoprawnym ilości 

odprowadzanych ścieków wynoszą Qhśr. = 1970 m³/d; 

Rzeczywista ilość ścieków odprowadzonych na oczyszczalnię WSK w roku 2002 wyniosła 

 Qr = 407700 m3/rok. Oznacza to, że średnia dobowa ilość ścieków odprowadzanych na tą 

oczyszczalnię w roku 2002 osiągała poziom Qds = 1118 m3/d   

 

Zestawienie ilości ścieków sanitarnych i przemysłowych odprowadzanych na istniejące oczyszczalnie 

ścieków w roku 2002. 

 

Oczyszczalnie Średnia ilość  

odprowadzanych ścieków 

 

[m
3 
/ d] 

Średnia ilość ścieków 

dopuszczona w pozwoleniu 

wodnoprawnym 

[m
3 
/ d] 

Rezerwa 

przepustowości 

 

[%] 

Oczyszczalnia 

komunalna Hajdów  

4614 

(70641) 

 

(140000) 

 

(49) 

Oczyszczalnia WSK 1117 2105 47 

Razem: 5731   

 

Wielkości dla oczyszczalni Hajdów podane w nawiasach uwzględniają całkowite ilości ścieków 

odprowadzanych na tą oczyszczalnię z obszarów Świdnika, Lublina i Wólki Lubelskiej.  

 

 

 

Dynamika zmian ilości odprowadzanych ścieków w mieście Świdniku w latach 2000 – 2002  

[m
3
/rok] 

Wyszczególnienie Komunalny syst. kanalzacji  

Sanit. 

System kanalizacji 

Sanit. WSK 

Razem 

2000 3061300 448943 3510243 

2001 1686600 443504 2130104 

2002 1683888 407700 2091588 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

1) W celu wyeliminowania istniejących zagrożeń dla stanu czystości wód na obszarze miasta 

należy dążyć do rozbudowy zasięgu obsługi miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, 

głównie w północnej wschodniej i południowo-zachodniej części miasta. W rozwoju systemu 

kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić możliwość wykorzystania rezerw przepustowości 

istniejących sieci przesyłowych i przepompowni oraz oczyszczalni ścieków;  

2) Właściwych rozwiązań technicznych wymaga postępowanie w przypadku awarii kanalizacji 

sanitarnej. Przyjęte dotychczas rozwiązanie polegające na zrzucie ścieków do rzeki Stawek 

wymaga szybkiej zmiany;  
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3) Brak własnej oczyszczalni ścieków wymieniany jest  w Strategii Rozwoju Miasta Świdnik po 

stronie zagrożeń dla miasta (Uchwała Nr  XXXIII/192/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia  

22 stycznia 2009 r.).  

 

2.10.5 Kanalizacja deszczowa 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

 

W mieście Świdniku funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacyjny. Odprowadzanie wód opadowych 

z obszaru zainwestowania miejskiego należy do zadań systemów kanalizacji deszczowej. Na obszarze 

miasta użytkowane są dwa odrębne systemy kanalizacji deszczowej: 

- komunalny system kanalizacji deszczowej użytkowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

„PEGIMEK” w Świdniku, 

- zakładowy system kanalizacji deszczowej użytkowany przez WSK PZL-Świdnik. 

 Komunalny system kanalizacji deszczowej obsługuje przede wszystkim tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz znaczną część terenów zabudowy jednorodzinnej 

głównie w osiedlu Adampol. Długość komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 48 km, 

średnica dn 200-1800 mm. Sieć zbudowana jest z rur betonowych, PVC, PP. Przeważająca część 

terenów obsługiwanych tym systemem odwodnienia, położona jest w części miasta po południowej 

stronie linii kolejowej, jedynie  tereny usługowo-sportowe  w rejonie Al. Lotników Polskich 

zlokalizowane są po północnej stronie linii kolejowej. Główne ciągi przesyłowe tego systemu 

przebiegające na kierunku z zachodu na wschód, usytuowane są w ciągu ul. Racławickiej oraz w dnie 

naturalnego obniżenia terenowego rozciągającego się równolegle po południowej stronie tej ulicy od 

Lasu Rejkowizna do ulicy Krępieckiej wzdłuż terenów zielonych. W rejonie ul. Krępieckiej obydwa 

ciągi łączą się w główny kolektor odpływowy odprowadzający wody opadowe do rzeki Stawek – 

Stoki. Główne odgałęzienia tych kolektorów przebiegają na kierunku północ południe i usytuowane są 

w ciągach ulic: Al. Lotników Polskich, Wyszyńskiego, Kopernika, Armii Krajowej i Kusocińskiego. 

Aktualnie przy wylocie głównego kolektora deszczowego na pograniczu miasta Świdnika i gminy 

Mełgiew przewidziana jest realizacja zbiornika retencyjno-osadowego spełniającego funkcję 

podczyszczalni wód deszczowych. Wielkość zbiornika i jego funkcja uwarunkowana jest ilością wód 

deszczowych odprowadzanych poprzez ten zbiornik do odbiornika, tj. rzeki Stawek.  

 Drugi odrębny system kanalizacji deszczowej funkcjonuje na obszarze WSK. Jest to system 

kanalizacji przemysłowo-burzowej. Obsługuje on głównie tereny przemysłowo-składowe WSK. 

Wody deszczowe po podczyszczeniu w piaskowniku i osadniku kierowane są do kolektora 

ogólnospławnego i wspólnie z oczyszczonymi ściekami przemysłowymi i sanitarnymi odprowadzane 

są kolektorem krytym do rzeki Stawek – Stoki na terenie Mełgwi.  

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

1) Aktualny zasięg obsługi istniejącego systemu kanalizacji deszczowej jest niewystarczający; 

2) Istniejące układy komunalnej sieci deszczowej nie posiadają urządzeń podczyszczających; 

3) Należy przyspieszyć rozwój kanalizacji deszczowej w szczególności na terenach 

posiadających intensywną zabudowę oraz na terenach zainwestowanych w obrębie 

ustanowionych stref ochronnych ujęć wód; 

4) Uporządkowania wymaga oddzielenie ścieków deszczowych od źródła czystej wody. Ochrony 

wymaga naturalne źródło nr 110 zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu kolektora 

wód deszczowych. Ochrona źródła regulowana jest przepisami ochrony przyrody. Prawidłowe 

wykorzystanie źródła powinno polegać na odizolowaniu wody źródlanej od 
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zanieczyszczonych wód wypływających z kolektora deszczowego. Uzasadnione jest uznanie 

źródła za przyrodniczy walor gminy. 

 

2.10.6 Zaopatrzenie w gaz 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju  

 

Przez zachodnią i południową część miasta przebiega istniejący magistralny układ sieci gazowej 

wysokoprężnej systemu krajowego o średnicy DN 500 + DN200 i DN400 + DN250. Z gazociągów 

tych zasilane są dwie stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia SRP I
0
 Felin i SRP I

0
 Krępiec, 

które są aktualnie głównymi źródłami zasilania układu sieci średnioprężnej w Świdniku. Jedynie 

niewielki fragment sieci średnioprężnej w północno-wschodniej części obszaru miasta podwiązany 

jest do sieci średnioprężnej w gminie Mełgiew zasilanej ze stacji redukcyjnej SRP I
0
 Jacków. Sieć 

rozdzielcza 113rednioprężna systemu gazowniczego na obszarze miasta powiązana jest z układami 

sieci niskoprężnej za pośrednictwem trzech stacji redukcyjnych drugiego stopnia, które są 

zlokalizowane przy ulicach Wyszyńskiego, Kruczkowskiego i Okulickiego. 

Przepustowość poszczególnych stacji redukcyjnych przedstawia się następująco: 

SRP I0 Felin – Q = 12000 m3/h 

SRP I0 Krępiec – Q = 6000 m3/h 

SRP II0 Wyszyńskiego – Q = 600 m3/h 

SRP II0 Kruczkowskiego – Q = 1000 m3/h 

SRP II0 Okulickiego – Q = 400 m3/h 

Ogólne zużycie gazu ziemnego w roku 1999 kształtowało się na poziomie Qr = 7947 tys. m
3
/r 

Sieć gazowa średnioprężna obsługuje głównie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej             

i przemysłowe. Natomiast sieć gazowa niskoprężna funkcjonuje głównie na obszarach osiedli 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. 

Aktualnie system gazowniczy obsługuje prawie 99 % ogólnej liczby ludności. 

Całkowita długość rozdzielczej sieci gazowej w roku 1999 wynosiła 67,15 km, w tym: 

długość sieci średnioprężnej wynosiła 53,71 km,  

natomiast długość sieci niskoprężnej 13,44 km. 

Całkowita długość sieci rozdzielczej w roku 2000 wynosiła 77,5 km.  

 

Operatorem sieci gazowych na terenie Świdnika są: 

1. Karpacka Spółka  Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, 

która jest właścicielem: 

 13,44 km gazociągów niskiego ciśnienia (ciśnienie do 10 kPa włącznie); 

 6,864 km przyłączy niskiego ciśnienia (ciśnienie do 10 kPa włącznie); 

 74,361 km gazociągów średniego ciśnienia (ciśnienie 10 kPa-0,5 MPa włącznie) 

 42,005 km przyłączy średniego ciśnienia (ciśnienie 10 kPa - 0,5 MPa włącznie) 

 4,824 km gazociągów wysokiego ciśnienia (ciśnienie  1,6 MPa - 10 MPa włącznie).  

2. GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie - Operator Gazociągów Przesyłowych posiadający  

 gazociąg DN 500 relacji Felin - Drewnik - na północ od węzła Felin. 

 gazociąg DN 500 relacji Felin - EC Wrotków - na płd. - zachód od węzła Felin. 

 terenie układu zaporowego) połączony jest z gazociągiem DN 500 relacji Krępiec -    

Krasnystaw. 
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Na podstawie oceny stanu technicznego i przepustowości istniejących urządzeń źródłowych oraz sieci 

przesyłowych należy stwierdzić że system gazowniczy miasta Świdnika zapewnia bezpieczeństwo 

zasilania dla miasta w stanie istniejącym oraz otwarty jest na możliwość rozbudowy układu 

przesyłowego stosownie do potrzeb wynikających z planowego rozwoju miasta.  

Miejska sieć gazowa obsługuje aktualnie około 95 % ogólnej liczby mieszkańców miasta. 

Ogólny pobór gazu przez miasto w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 

 

Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Pobór gazu 

[ tys. m
3
 ] 

 

6322 

 

7605 

 

7380 

 

7947 

 

6734 

 

7826 

 

7451 

 

Wskaźniki jednostkowe ogólnego zużycia gazu w mieście w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

aktualnie wynosi : Wr  =  192 Nm
3
/ r.M 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego 

1. Miasto posiada dobrze zaawansowany w rozwoju system gazowniczy (ponad 98 % ludności 

obsługiwanej tym systemem) 

2. Istnieje dogodna możliwość dalszego rozwoju tego systemu ze względu na duże rezerwy 

przepustowości istniejących źródeł zasilających ten system oraz bezpośredni dostęp do 

magistralnej sieci gazowej wysokoprężnej DN-500 i DN400 

3. Aktualna wydajność źródeł zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju miasta  

w okresie perspektywicznym  

4. Zarówno stan techniczny jak i przepustowość urządzeń źródłowych i przesyłowych nie 

stwarzają zagrożenia co do pewności zasilania. 

 

2.10.7 System ciepłowniczy 

 

Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju 

 

Świdnik posiada dobrze rozwinięty system ciepłowniczy, który zasilany jest z elektrociepłowni 

„GIGA” Sp. z o.o. Elektrociepłownia jest własnością firmy Dalkia Wschód Sp. z o.o. Zakład Świdnik.   

Zlokalizowana jest na terenach przemysłowych WSK przy ul. Żwirki i Wigury. Elektrociepłownia, 

zajmuje się produkcją ciepła i energii w skojarzeniu, paliwem jest węgiel (miał). Elektrociepłownia 

produkuje energię cieplną na potrzeby grzewcze zarówno zakładu WSK jak i miasta. Układ sieci 

przesyłowych miejskiego systemu ciepłowniczego użytkowany jest przez „PEC” w Świdniku  

Sp. z o.o.  

Moc cieplna zainstalowana w elektrociepłowni wynosi 110,3 MW, moc elektryczna 6MW, moc 

zamówiona 91,4 MW. Sprzedaż ciepła CO (centralnego ogrzewania) wynosi 453 750 GJ, natomiast 

ciepłej wody użytkowej CWU wynosi 83968 GJ. Sprzedaż energii elektrycznej - 16 628 MWh. 

Możliwości produkcyjne elektrociepłowni :  

 moc maksymalna    110,3 MW  w zimie i 40 MW w lecie, 

 strumień wody sieciowej   3000 t/h w zimie i 600 t/h w lecie, 

 parametry temperatury wody sieciowej  120/50 
o
C. 

W elektrociepłowni zainstalowane są dwa kotły parowe OR-32, każdy o wydajności cieplnej  

26 MWt, dwa kotły wodne WR-25 o wydajności 29 MW oraz turbozespół o mocy 6MW.  

Ciepło dostarczane jest do odbiorców za pomocą układu sieci przesyłowych miejskiego systemu 

ciepłowniczego zarządzanego  przez „PEC” w Świdniku Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo jest firmą 
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ciepłowniczą z  50 letnim doświadczeniem. Początkowo, sieć ciepłownicza była w zarządzie 

Miejskiego Zarządu Budownictwa Mieszkaniowego, następnie dystrybucją ciepła zajmowało się 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „LPEC” , które w 1995 r. zostało przekształcone  

w „PEC”. Właścicielem  Spółki  jest Gmina Miejska Świdnik.  Główną działalnością spółki jest 

zakup, przesył i sprzedaż energii cieplnej, eksploatacja, konserwacja oraz wykonywanie remontów 

bieżących i kapitalnych urządzeń cieplnych.  

Na terenie GMŚ znajduje się 36,31 km sieci w tym 20,82 km sieci ciepłowniczej WP (wysokie 

parametry temperatury 125/70º) i 15,49 km instalacji zewnętrznych NP (niskie parametry temperatury 

95/70 º, 90/70 º, 80/60 º), sieci napowietrznej jest 0,2 km, sieci preizolowanej: 7,1 km. Liczba 

odbiorców wynosi 181 w tym sieci ciepłowniczej WP- 54 odbiorców, a instalacji zewnętrznej NP - 

127 odbiorców.  Moc cieplna oddana do sieci wynosi 51 MW, moc zamówiona przez odbiorców 

51,713 MW, ilość ciepła oddana do sieci wynosi 437 732 GJ, ilość ciepła sprzedana odbiorcom 

382 440 GJ, straty ciepła wynoszą 54 688 GJ, straty mocy cieplnej wynoszą 1,73 MW.  

Elektrociepłownia wyposażona jest w nowoczesne baterie elektrofiltrów z ciągłym 

monitoringiem spalin. W 2006 r. wielkość emisja wynosiła; 

 pyły ogółem - 92 183 t/rokgazy bez CO2 - 996 t/rok. 

 Elektrociepłownia w Świdniku zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

Dane ze Studium z 2009 r.  

Zestawienie zapotrzebowania ciepła na poszczególne cele przyjęte na podstawie założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świdnika przedstawia się 

następująco: 

 

Odbiorcy ciepła Zapotrzebowanie 

Ciepła 

Pokrycie zapotrzebowania ciepła  [MWt] 

[MWt] System ciepłowniczy Źródła indywidualne 

Budownictwo wielorodzy. 10  9,59 

Budownictwo wielorodzy. 57 55 2,20 

Usługi 16 15 1,63 

Suma 83 70 13,42 

Przemysł 50 50 0 

Ogółem 133 120 13,42 

 

Odbiorcy Roczne zakup ciepła w latach [ GJ / a ] 

1996 1997 1998 1999 

PEC  Świdnik Sp. z o.o. 675500 603700 568500 517270 

WSK „PZL-Świdnik” S.A. 494080 443970 368860 284870 

Suma: 1169580 1047670 937360 802140 

Moc zamówiona [ MWt ] 

PEC  Świdnik Sp. z o.o.    70 

WSK „PZL-Świdnik” S.A.    50 

Suma:    120 

 

Z powyższego wynika, że rezerwa mocy cieplnej elektrociepłowni wynosi aktualnie 26 MWt. 

 

Wnioski z oceny stanu istniejącego systemu ciepłowniczego 
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1. Elektrociepłownia posiada moc maksymalną wyższą od maksymalnego zapotrzebowania 

ciepła w mieście o 26 MWt co po uwzględnieniu planowanej redukcji zapotrzebowania ciepła 

u istniejących odbiorców w związku z termomodernizacją oraz poprawą sprawności systemu 

ciepłowniczego zabezpiecza wymaganą rezerwę mocy cieplnej na zabezpieczenie rozwoju 

zainwestowania miejskiego w okresie perspektywicznym.  Stan techniczny kotłów OR-32 i 

WR-25 oceniany jest jako dobry, natomiast kotła WRp-46 jako bardzo dobry.  

2. Rezerwy przesyłowe istniejącej sieci są duże i umożliwiają zasilenie w ciepło na terenach 

planowanych pod rozwój.   

3. Ogólny stan techniczny sieci jest średni a straty ciepła na przesyle wynoszące 10 % należy 

uznać, jako zadawalające.  

4. Po przebudowie najstarszych odcinków sieci na nowe w technologii preizolowanej należy 

oczekiwać zmniejszenia strat ciepła na przesyle. 

 

2.10.8 Gospodarka odpadami 

Od 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarki  odpadami. Na terenie Gminy 

Miejskiej Świdnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego 

zbierania następujących rodzajów odpadów: 

 papier i tektura, 

 metale, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady zielone, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyte opony. 

Odpady komunalne zbierane są w zabudowie jednorodzinnej w  pojemnikach  

120 – 240 l natomiast frakcja w postaci papieru i tektury worek niebieski, szkło worek 

zielony, tworzywa sztucznego (PET) opakowania wielomateriałowe (tetra pak) w workach w 

kolorze żółtym, metal w worek szary, odpady zielone w worek brązowy, chemikalia, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane  

i rozbiórkowe, zużyte opony zbierane są w wyznaczonym terminie lub na zgłoszenie do 

przedsiębiorcy zbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. 

Odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej zbierane są w pojemnikach (1100 l) 

natomiast frakcja w postaci papieru i tektury w pojemniku z tworzywa sztucznego(od 1500 do 

2500 l) w kolorze niebieskim, szkło w pojemniku z tworzywa sztucznego (od 1300 do 2500 l)  

w kolorze zielonym, tworzywa sztucznego (PET) oraz opakowania wielomateriałowe (tetra 

pak) w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalowych siatkowych (2500l) w kolorze 

żółtym, metal w pojemnikach (120 l) w kolorze szarym, odpady zielone w pojemnikach  

(1100 l lub KP 7) w kolorze zielonym chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony 
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zbierane są w wyznaczonym terminie lub na zgłoszenie do przedsiębiorcy zbierającego 

odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. 

Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miejskiej Świdnik 

przekazywane za do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

w Lublinie. 

Właściciele nieruchomości tzw. niezamieszkałych tzn. firmy (sektor gospodarczy), 

szkoły, instytucje publiczne są zobowiązane podpasać umowę na transport odpadów  

z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Burmistrza Miasta 

Świdnik. 

Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego są przekazywane zewnętrznym 

odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. 

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można przekazać 

przedsiębiorcom zajmującym się zbieraniem odpadów na terenie GMŚ. 

Przeterminowane leki można oddać w aptekach na terenie GMŚ.   

 

Gospodarka odpadami na terenie GMŚ jest realizowana w oparciu o prawo lokalne: 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik  

2. Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

3. Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty  

4. Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

5. Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. określająca wzór deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej 

Świdnik  
Zaleca się rozwiązanie gospodarki odpadami w skali powiatów lub obszarów kilku gmin oraz 

dostosowanie posiadanych koncepcji do ustaleń zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego 2011” przyjętym przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą  

Nr XXV/435/08 z dnia 27 października 2008 r.  

 

2.11 Udokumentowane złoża kopalin oraz zasoby wód podziemnych  

 Na terenie Świdnika brak jest udokumentowanych złóż kopalin.  

 Miasto położone jest w zasięgu udokumentowanego Obszar Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 406 (Niecka Lubelska) – opis w pkt 2.3.14 niniejszego Studium.  

 

2.12 Występowanie terenów górniczych na podstawie przepisów odrębnych 

 

Obszary problemowe z ograniczeniami w zabudowie lub wyłączone spod zabudowy 

Na terenie miasta Świdnik nie występują tereny zagrożone osuwiskami oraz tereny zagrożone 

zalewaniem wodami powodziowymi. Ponadto nie występują obszary: 

 naturalnych zagrożeń geologicznych   

 terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych.  
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2.13 Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych  

 

Na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik wyznaczone zostały cele publiczne o znaczeniu 

ponadlokalnym przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego:  

 Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik), 

 Zakres powiązań komunikacyjnych zapewniający dojazd do lotniska w tym droga 

wojewódzka nr 882 oraz linia kolejowa nr 581 (nie wpisana do Planu), 

 Modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszaw-Dorohusk - linia kolejowa o znaczeniu 

państwowym, 

 Przebudowa dróg krajowych  nr 12 i 17, posiadających na terenie Świdnika wspólny przebieg,  

 Linia wysokiego napięcia 400 kV (Lublin-Lublin Odlewnia), 

 Linie 110 kV wraz ze stacjami 110/SN, 

 Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Felin-Drewnik DN 500, gazociąg DN 500 relacji Felin-

EC Wrotków, gazociąg DN 400 relacji Felin - Krępiec, gazociąg DN 500 relacji Krępiec - 

Krasnystaw.  

 

Wymienione cele publiczne wraz z ograniczeniami wynikającymi z ich funkcjonowania, 

stanowią istotne uwarunkowanie formalne i prawne w zagospodarowywaniu przestrzennym miasta. 

Należą do nich: ograniczenie wysokości zabudowy wynikające z wyznaczenia tzw. „powierzchni 

ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Lotniska Lublin”.  Inne to 

ograniczenia wysokości  dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza (dopuszczalne wysokości 

zabudowy powinny być pomniejszone o 10 m), zakaz budowy i rozbudowy obiektów budowlanych 

mogących stanowić miejsce żerowania ptaków (w odległości do 5 km od granicy lotniska), zakaz 

sadzenia i uprawy krzewów mogących stanowić  przeszkody lotnicze w rejonie podejść do lądowania 

mogących stanowić  przeszkody lotnicze), obowiązek zgłaszania Prezesowi Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego oraz oznakowania  przeszkód lotniczych, budowa urządzeń nawigacyjnych, przebieg sieci 

energetycznych wysokiego i średniego napięcia oraz sieci gazowych wysokoprężnych wymaga 

rezerwacji terenów pod strefy ochronne, przebudowa dróg krajowych nr 12 i 17 w celu dostosowania 

ich do parametrów dróg ekspresowych S12 i S17wymaga rezerwacji terenu pod ich poszerzenie, a 

także pod węzły drogowe: węzeł „Zadębie”, „Felin” i „Świdnik”.   
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Powierzchnie ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Portu Lotniczego Lublin S.A.  

 
Ryc. 34 Powierzchnie ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Lotniska Lublin”.   

 

 

3 Uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych, strategicznych, 

programów, porozumień. 

 

3.1  Strategia rozwoju Miasta Świdnik  

 

Możliwości rozwoju gminy 

 

Możliwości rozwoju miasta zamieszczone są w Strategii Rozwoju Miasta Świdnik zatwierdzonej 

Uchwałą Nr  XXXIII/192/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 stycznia 2009r. 

Analiza SWOT 

 

Mocne strony miasta: 

 Siedziba powiatu oraz specjalistycznej administracji, 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (zwarta zabudowa miasta), 

 Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa publicznego, 

 Czyste środowisko przyrodnicze, 

 Posiadanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,  

 Infrastruktura lotnicza, 

 Dobrze rozwinięte funkcje wyższego rzędu, 

 Wysoki poziom kadr oświaty, 

 Rozwijająca się współpraca zagraniczna, 

 Rozwijająca się baza mieszkaniowa. 

 

Słabe strony miasta: 

 Słabo rozwinięta sieć komunikacyjna na obszarach peryferyjnych miasta stanowiących tereny 

rozwojowe, 

 Brak terenów inwestycyjnych będących własnością gminy, 

 Problemy mieszkaniowe w zakresie mieszkań socjalnych, 

 Uzależnienie bazy ekonomicznej miasta od kondycji jednego przedsiębiorstwa –  

PZL Świdnik S.A., 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 120 z 222 

 

 Brak atrakcji (m.in. przyrodniczych, turystycznych, zabytków), 

 Brak organizacji zrzeszającej i obsługującej lokalnych przedsiębiorców (mała efektywność 

podejmowanych dotychczas działań) 

 

Szanse dla miasta: 

 Poprawa kondycji finansowej PZL Świdnik przez prywatyzację, 

 Tranzytowe położenie miasta (drogowe i kolejowe) przy trasie na Ukrainę i Białoruś, 

 Napływ kapitału i inwestycji tworzących miejsca pracy, 

 Budowa regionalnego portu lotniczego, 

 Inwestycje prowadzące do unowocześnienia infrastruktury w Regionalnym Parku 

Przemysłowym, 

 Lokalizacja instytucji miasto i powiatotwórczych – Sądu Rejonowego, Prokuratury 

Rejonowej, Urzędu Skarbowego, 

 Bliskość Lublina jako zaplecza naukowego i turystycznego, 

 Położenie przy drodze Warszawa – Kijów, 

 Restrukturyzacja i prywatyzacja spółek komunalnych. 

Zagrożenia dla miasta: 

 Mało aktywna polityka gospodarcza władz centralnych i regionalnych, 

 Środki finansowe niewystarczające do realizacji dużych projektów infrastrukturalnych ze 

środków strukturalnych UE, 

 Słabe perspektywy rozwoju dla młodych rodzin, 

 Ujemna tendencja demograficzna – starzenie się społeczności lokalnej, 

 Bliskość Lublina – odciąganie inwestorów, wykwalifikowanej siły roboczej, ograniczanie 

Świdnika do roli „sypialni”, 

 Mała atrakcyjność inwestycyjna regionu, 

 Brak własnego zakładu utylizacji odpadów, 

 Brak własnej oczyszczalni ścieków. 

 

Cele rozwoju 

 

Cel generalny  

Jako cel generalny polityki rozwojowej miasta Świdnika przyjęto:  

Podnoszenie gospodarczej i społecznej rangi miasta.  

Zgodnie ze strategią rozwoju miasta uznaje się, że jest to możliwe w każdej istotnej dla Świdnika skali 

odniesienia. Podnoszenie rangi w pewnych dziedzinach może być uznane, jako znaczące w skali 

województwa, a w innych znaczące będzie w skali kraju lub np. euroregionu. Podnoszenie rangi 

ośrodka ma stworzyć mechanizm starań o rozwój funkcji społecznych i gospodarczych o znaczeniu 

ponadlokalnym, a także o sprawność funkcjonowania organizmu miejskiego uwarunkowanego 

standardami jego wyposażenia. W sytuacji Świdnika pamiętać należy, że jako bezpośrednio 

sąsiadujące miasto z Lublinem powinien podzielić razem z nim funkcje centrum regionalnego.   

 

Cele warunkujące  

 

 Osiągnięcie celu generalnego powinno nastąpić poprzez przyjęcie określonych kierunków 

działań strategicznych sformułowanych jako cele warunkujące. Są to:  

 Rozwój i dywersyfikacja funkcji aktywizujących społeczność lokalną, w tym 

przedsiębiorczość mieszkańców. 
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 Integracja funkcjonalna miasta z otoczeniem w ramach działania powiatu.  

 Cele te są komplementarne z celami strategii rozwoju aglomeracji lubelskiej dla miasta 

Świdnika Strategii Rozwoju.  

 

Dziedziny działań strategicznych  

Dla osiągnięcia przyjętych celów uporządkowano dziedziny działań strategicznych w 5 sferach: 

 

1) działania organizacyjno-przygotowawcze - działania polegające na tworzeniu i utrzymani 

jednostek organizacyjnych właściwych dla przetwarzania informacji o mieście, jego stanie a 

także dla jego promocji. Główne formy tych działań to:  

 monitorowanie strategii rozwoju miasta  

 przystosowanie instytucji odpowiedzialnych za miast do podjęcia odpowiednich działań za 

miasto do podjęcia odpowiednich działań wynikających ze strategii 

 popularyzacja działań poprzez stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego 

 współdziałanie z władzami Lublina w kierunku rozwoju całego centrum aglomeracji lubelskiej 

 wzmacnianie funkcji powiatu 

 prowadzenie stałych działań na rzecz porządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

obszaru miasta; 

 

2) Działania tworzące warunki infrastrukturalne rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości – 

wspierające mechanizmy rynkowe (tworzenie wszelkich warunków rozwoju 

przedsiębiorczości zarówno poprzez wspieranie finansowe jak i szukanie oszczędności przez 

sprawne funkcjonowanie miasta: 

 wspomaganie wszelkich form przedsiębiorczości i działanie na rzecz dywersyfikacji jej 

struktury rodzajowej, technologicznej, organizacyjnej oraz znaczenia rynkowego, 

 zagospodarowanie potencjału WSK-PZL  

 tworzenie i uatrakcyjnienie warunków lokalizacyjnych dla wszelkiego rodzaju inwestycji 

związanych z tworzeniem miejsc pracy 

 działanie na rzecz rozwoju infrastruktury ekonomicznej dla usprawnienia wszelkich form 

rynkowych na obszarze miasta,  

 wzrost inwestycji infrastrukturalnych   

 wzrost korzyści z tytułu tranzytowego położenia miasta i sąsiedztwa Lublina; 

   

3) Działania w sferze infrastruktury technicznej - podstawowe cele w tym zakresie: 

 usprawnianie systemów komunikacji zewnętrznej tj. układu kolejowego, wykorzystania 

bezpośredniego sąsiedztwa przebiegu drogi S12, prace nad „Rozbudową Regionalnego Portu 

Lotniczego:  Port lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” 

 bieżący rozwój wewnątrzmiejskiego systemu komunikacyjnego nadążający za rozwojem 

przestrzennym miasta  

 bieżący rozwój zaopatrzenia miasta w media ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych 

 współpraca z Lublinem w zakresie usuwania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej; 

4) Tworzenie warunków rozwoju funkcji wyższego rzędu obejmujących działalność rynkową  

i pozarynkową -  wykorzystanie obiektywnych okoliczności sprzyjających możliwości 

ulokowania w Świdniku funkcji wyższego rzędu takich jak:  
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 fakt bezpośredniego sąsiedztwa Lublina, co stawia Świdnik w roli centrum aglomeracji 

lubelskiej  

 tranzytowe położenie miasta  

 baza materialna i handlowa dla rozwoju lotnictwa; 

  

5) Rekomendacje dla rozwoju w Świdniku takich funkcji jak: 

 lokalizacji lotniska regionalnego  

 wszelkiego typu programów dla obsługi ruchu tranzytowego na Ukrainę  

 rozwój specjalnych form handlowych i usługowych  

 aktywizacji imprez kulturalnych i sportowych  

 rozwój imprez związanych z awiacją 

 

6) Działania na rzecz poprawy standardów życia mieszkańców - najważniejsze zagadnienia:  

 wzrost podaży miejsc pracy 

 wzrost bezpieczeństwa życia mieszkańców (publicznego, ekologicznego  

i epidemiologicznego)  

 rozwój warunków dla aktywności kulturalnej  

 rozwój bazy usług oświaty i sportu 

 rozwój usług zdrowia  

 rozwój systemów informacyjnych dla mieszkańców i warunków rozwoju kontaktów 

społecznych 

 poprawa standardów mieszkaniowych w zakresie wielkości jak i jakości życia (przestrzenie 

publiczne, wyposażenie miasta w usługi publiczne). 

 

3.2 Wieloletni Plan Inwestycji 

 

Celem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest uporządkowanie i koordynacja 

 w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej, w oparciu o priorytety strategiczne i potencjał 

finansowy gminy. Program ten obejmuje wykaz inwestycji planowanych przez Świdnik do realizacji 

w latach 2009 – 2013, z podziałem wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz 

 w odniesieniu do celów strategicznych gminy.  

 

Cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Świdnik 

 Cel strategiczny: zrównoważony rozwój gminy 

 Cel operacyjny: rozwój infrastruktury miejskiej 

Podstawowym elementem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest tabela stanowiąca 

zestawienie inwestycji z określeniem ich finansowania w podziale na lata, ujętych według działów 

klasyfikacji budżetowej. Każda grupa inwestycji jest określona przez cel strategiczny, operacyjny 

 i cele szczegółowe, do osiągnięcia których się przyczynia. Integrlaną częścią ww. Planu jest 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV / 210 /2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 marca 2009r. 

Plan - Lista zamierzeń inwestycyjnych, sporządzona wg. ustalonych kryteriów – jest 

aktualizowany na kolejne, w tym Uchwałą Nr XVII/146/2004 Rady Miasta Świdnik z 28.06.2004r. 
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3.3 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik 2007-2015  

 

Urząd Miasta opracował i przyjął Uchwałą Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik 

2007-2015. Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 

prowadzącym do wszechstronnego ożywienia określonego terenu znajdującego się w stanie kryzysu. 

Ogólnym celem tego procesu jest poprawa, jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie 

obszarowi utraconych przezeń funkcji lub też nadanie mu funkcji nowych.  

Lokalny Program Rewitalizacji pozostaje zgodny z dokumentami strategicznymi uchwalonymi 

na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym oraz ze sformułowanymi w tych 

dokumentach priorytetami i celami rozwojowymi. Wykazując zgodność polityki władz Miasta 

Świdnik w zakresie rewitalizacji ze wskazanymi dokumentami, przywołać należy następujące akty: 

I Strategia Rozwoju Kraju 2007-20015; 

II Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. 

 

4 Uwarunkowania wynikające z dokumentów poziomu wojewódzkiego i powiatowego   

 

4.1 Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020  

 

24 czerwca 2013 r. w czasie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego została uchwalona 

zaktualizowana wersja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

Niniejsza strategia jest przygotowana w oparciu o następujące założenia:  

 strategia uwzględnia uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne: globalne, europejskie 

 i krajowe, w tym regionów sąsiadujących, w ich dynamicznym ujęciu;  

 strategia jest dokumentem programującym rozwój, a nie zaspokojenie bieżących potrzeb 

mieszkańców. Ich przyszłe potrzeby zostaną lepiej zaspokojone, jeżeli region uzyska wysoką 

i stabilną dynamikę rozwoju;  

 ponieważ strategia jest efektem dokonanych wyborów (zakres potrzeb jest zawsze znacznie 

większy, niż możliwości ich zaspokojenia), zawiera ona jedynie zapis dokonanych wyborów 

kierunków rozwoju, a nie zapis rutynowych działań samorządu, które należy podejmować 

niezależnie od okoliczności;  

 strategia nie może zawierać działań znajdujących się w suwerennej kompetencji innych 

podmiotów (rządu, gmin, przedsiębiorstw, organizacji itp.), może natomiast przedstawiać 

postulaty pod adresem tych podmiotów, traktując je, jako „otoczenie” wpływające na 

realizację strategii oraz koordynować działania podmiotów uczestniczących w jej realizacji.  

 strategia jest deklaracją intencji władzy publicznej, ma, więc istotny walor informacyjny dla 

podmiotów od niej niezależnych – powinna być, więc jasna, prosta, zwarta i komunikatywna; 

 strategia zawiera tylko te kierunki działań, które są ważne z punktu widzenia całości 

województwa, pomija natomiast te, które są ważne jedynie dla poszczególnych powiatów czy 

gmin;  

 

Misją Strategii Województwa Lubelskiego jest: 

 

„Uruchomienie wielokierunkowych procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały  

i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniających się do poprawy, jakości życia i wzrostu 

dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny.”   
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Nadrzędnym celem strategii na lata 2006-2020 jest: 

 

„Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny 

poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego  

Wewnętrznych potencjałów rozwojowych”. 

 

W strategii uwzględniono model rozwoju Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju opierający 

się o zasadę solidarności pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej (solidarność zasady 

wyrównywania szans i konkurencyjności w celu innowacyjności). Strategia ta bezpośrednio odnosi się 

do procesów regionalnych i formułuje ogólne interpretacje pojęć kluczowych dla polityki rozwoju 

regionalnego, co jest istotne dla niniejszej strategii. Szansa relatywnie biednych obszarów polegać ma 

na uczestniczeniu w sukcesie najsilniejszych regionów przez budowanie i odpowiednie 

wykorzystywanie własnego potencjału rozwojowego. Przeciwdziałanie wyludnianiu się słabiej 

rozwiniętych obszarów musi być jednym z priorytetów polityki rozwojowej. Stopień realizacji celu 

nadrzędnego monitorowany będzie za pomocą następujących wskaźników: długość, życia; poziom 

wykształcenia ludności; poziom dochodów; poziom PKB na głowę mieszkańca w województwie, 

dynamika wzrostu PKB. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego będzie możliwy do osiągnięcia 

poprzez realizację czterech celów pośrednich. Priorytetowymi kierunkami rozwoju województwa 

lubelskiego na lata 2006-2020 są:  

 

1) Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy.  

2) Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy;  

3) Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego;  

4) Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju 

regionu 

 

W opracowywaniu strategii rozwoju układów terytorialnych można wyróżnić dwa podejścia:  

 możliwie precyzyjnego określania kierunków działań władz samorządowych wynikających  

z określenia celów rozwoju, i wskazywania na dostępne środki, które warunkują realizację 

tych celów;  

 ogólne i szerokie określenie celów rozwoju, na tyle pojemnych, by mogły one stanowić 

podstawę do sięgania po środki zewnętrzne (w tym głównie UE).  

 

Strategia jest jednoznacznie podporządkowana pierwszemu podejściu, w którym cele rozwoju 

nie zależą od możliwości uzyskania zasileń zewnętrznych, z czego wynika, że poszukiwanie 

możliwości uzyskania tych zasileń – środków do osiągania celów - staje się wtórne względem po 

pożądanych kierunków interwencji, a nie odwrotnie. Jedną z kluczowych zasad polityki regionalnej 

określonej w KSRR jest koncentracja tematyczna i geograficzna. Oznacza to, ukierunkowanie 

zasobów organizacyjnych i finansowych na wyodrębnionych obszarach geograficznych (Obszarach 

Strategicznej Interwencji – OSI), na których uzasadniona jest potrzeba wsparcia i interwencji dla 

lepszego wykorzystania istniejących potencjałów rozwojowych. Ponadto, zgodnie z KPZK, na 

poziomie regionalnym powinny zostać wyodrębnione Obszary Funkcjonalne (OF), które będą 

stanowić narzędzie służące lepszej organizacji przestrzeni, a także mają ułatwić prowadzenie 

efektywnej polityki rozwoju, w tym m.in. wydatkowania środków w okresie objętym strategią.  

W oparciu o zapisy zawarte w dokumentach krajowych, a także na podstawie zidentyfikowanych 
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uwarunkowań na poziomie regionalnym określone zostały Obszary Funkcjonalne – OF (Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego) i Obszary Strategicznej Interwencji – 

OSI. Znajdujemy, więc w niej jednoznaczne opowiedzenie się za funkcjonalnym, nie zaś za 

wyrównawczym ujęciem spójności, w tym także spójności terytorialnej. 

Jest to jednocześnie zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie 

spójności terytorialnej. Charakterystyczną cechą wersji Strategii przyjętej w 2013 roku jest to, że nie 

rezygnując ze wspierania o środków metropolitalnych, kładzie znacznie większy niż dotąd nacisk na 

rozwój mniejszych ośrodków miejskich:  

„Główne wyzwanie dla długookresowej polityki rozwoju dotyczy, więc wspierania najbardziej 

dynamicznych obszarów oraz wyrównywania szans rozwojowych obszarów słabszych poprzez 

rozwijanie i kreowanie ich potencjałów, przy jednoczesnej zintegrowanej, efektywnej poprawie 

powiązań komunikacyjnych (transport, Internet) obszarów słabszych z liderami rozwoju. Jako takich 

liderów rozwoju w skali międzynarodowej wskazuje się metropolie, w których siedzibę znajdują 

najważniejsze instytucje finansowe, zarządy korporacji, główne instytuty naukowe i ośrodki 

akademickie oraz które są miejscem najważniejszych wydarzeń gospodarczych, naukowych 

 i kulturalnych.  Za liderów rozwoju w skali krajowej uznać należy z kolei ośrodki regionalne, a na 

poziomie regionalnym ośrodki subregionalne. Zwiększenia szans rozwojowych słabszych obszarów 

upatrywać należy natomiast w ich funkcjonalnym powiązaniu z centrami wzrostu, tj. ośrodkami 

regionalnymi i subregionalnym, a tych z metropoliami. Obszary te mogą korzystać na rozwoju  

o środków miejskich poprzez wykorzystanie tworzonych tam innowacji, zwiększanie alternatyw 

zatrudnienia, poszerzanie ścieżek edukacyjnych, zwiększanie uczestnictwa w kulturze, itp. Wyższe 

dochody uzyskiwane w centrach rozwoju mogą być wykorzystywane w słabszych regionach (np. na 

różne formy turystyki). Silniejsze powiązania funkcjonalne są oczywiście korzystne także dla 

dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich (np. dzięki dostępowi do zasobów pracy). 

Warunkiem jest jednak budowa własnych (i zróżnicowanych) potencjałów rozwojowych na słabszych 

obszarach pozwalających na uczestniczenie we wzroście liderów. Wyzwaniem dla długookresowej 

polityki rozwoju jest tworzenie warunków dla dyfuzji: wyrównywanie szans edukacyjnych, 

zwiększanie dostępu do usług publicznych, zwiększanie dostępności transportowej każdego miejsca 

w kraju, likwidowanie groźby wykluczenia cyfrowego, ale również wspierania biegunów wzrostu 

(metropolie i ośrodki regionalne). Ponadto, wyzwaniem jest też budowanie endogenicznych 

potencjałów (wykorzystanie zasobów wewnętrznych) wzrostu w ośrodkach peryferyjnych, również po 

to, aby zwiększyć możliwości absorpcji przez nie impulsów rozwojowych płynących z biegunów 

wzrostu. Takie podejście do polityki rozwoju określamy mianem modelu terytorialnego równoważenia 

rozwoju i wpisuje się ono w szeroko rozumiany filar terytorialnego równoważenia rozwoju DSRK”. 

Wizja przyszłości: 

 

Ryc. 35. Wizja przyszłości. Źródło: Strategia Województwa Lubelskiego 
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Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istotnym 

elementem prowadzenia polityki rozwoju regionu jest identyfikacja i realizacja przedsięwzięć o 

charakterze prorozwojowym, realizowanych w partnerstwie (w tym partnerstwie publiczno-

prywatnym), a także związanych z charakterem danego obszaru funkcjonalnego.  Celem niniejszego 

naboru jest identyfikacja takich przedsięwzięć oraz wsparcie potencjalnych beneficjentów w ubieganiu 

się o środki zewnętrzne. Może to przybrać formę: 

 wsparcia bezpośredniego, w przypadku podstawowego instrumentu pozostającego w 

dyspozycji samorządu województwa (np. preferencje w systemie oceny projektów lub 

włączenie na listę projektów strategicznych RPO, wsparcie doradcze w przygotowaniu), 

 wspierania potencjalnych beneficjentów przez samorząd województwa w wysiłkach na rzecz 

zapewnienia finansowania z innych źródeł (np. uzgodnienia w ramach Kontraktu 

Terytorialnego).  

Przedsięwzięcie priorytetowe może mieć formę:  

 przedsięwzięcia zintegrowanego, stanowiącego spójną wiązkę projektów mających za zadanie 

osiągnięcie wspólnego celu (np. miniprogram). Poszczególne projekty przedsięwzięcia 

zintegrowanego dotyczą różnych obszarów tematycznych i powinny stanowić efekt 

uzgodnień pomiędzy zidentyfikowanymi partnerami;  

 samodzielnego projektu (pojedynczy projekt lub projekt sieciowy, którego zakres rzeczowy 

dotyczy jednego obszaru tematycznego).  

Przedsięwzięcie priorytetowe ma służyć wykorzystaniu szans rozwojowych lub/i przełamaniu barier 

cechujących region.  Opracowano zasady naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla 

realizacji Strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

  

4.2 Strategia Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej  

 

W myśl delimitacji KPZK 2030, w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublina 

wchodzą: Lublin, Świdnik, Lubartów, Nałęczów oraz gminy wiejskie: Wólka, Mełgiew, Jastków, 

Konopnica, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Lubartów, Niemce.  

Uaktualnioną delimitację Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wprowadziło w lipcu 2013 roku 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie: Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Polsce. Wg tego dokumentu w skład LOF wchodzą następujące gminy: Lublin – 

Świdnik – Lubartów – Piaski – Głusk – Jabłonna - Jastków – Konopnica - Lubartów – Mełgiew - 

Niedrzwica Duża – Niemce – Spiczyn - Strzyżewice - Wólka. Strategia Zintegrowanej Inwestycji 

Terytorialnej opracowana jest dla tych  miast.  

Miejskie Obszary Funkcjonalne zostały powołane w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. Jest to najważniejszy obecnie dokument dotyczący ładu 

przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia 

zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej  

w długim okresie. Na jednej z map przedstawiono delimitację obszarów funkcjonalnych, w tym 

delimitację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublina (MOF Lublin).  

 

Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublina (KPZK 2030) 
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                      Ryc. 36. Miejskie Obszary Funkcjonalne. Źródło: KPZK 2030  

 

Zgodnie z zasadami realizacji ZIT w Polsce  strategia ta zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-

demograficznej, analizę SWOT, analizę dokumentów strategicznych i operacyjnych na poziomie 

Europy (Strategia Europa 2020), kraju, województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład LOF, cele rozwojowe, priorytety, zasady i tryb wyboru 

projektów, listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w formule ZIT, listę strategicznych 

projektów, rozdział dotyczący finansowania strategii wraz z planem finansowym, system wdrażania 

oraz raport z konsultacji społecznych. Zintegrowane inwestycje Terytorialne określono 

 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

 i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W rozdziale III Rozwój 

terytorialny, artykule 36 Zintegrowane inwestycje terytorialne, ust.1. określono warunek dotyczący 

możliwości realizacji działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych („ZIT”):  

„W przypadku, gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia EFS wymagają zintegrowanego podejścia 

obejmującego inwestycje ze środków EFS, EFRR lub Funduszu Spójności w ramach więcej niż jednej 

osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych, działania mogą być przeprowadzane  

w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych („ZIT”).”3 

Wymóg Strategii ZIT, określono w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca 

2013 r. pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce”, rozdziale 5.2 

Strategia ZIT: „Każdy instrument finansowy, niezależnie od tego czy jest realizowany w ramach 

polityki spójności, czy też w ramach innych polityk, powinien mieć jasno określoną logikę 

funkcjonowania. Logikę tę najczęściej opisuje się w formie strategii określającej cele, zadania i środki 

realizacji. W przypadku instrumentu ZIT podstawowym dokumentem, warunkującym wsparcie 

przedsięwzięć ZIT jest Strategia ZIT, która zawiera zarówno część diagnostyczno-strategiczną, jak  

i elementy operacyjno-wdrożeniowe m.in. w postaci propozycji projektów do realizacji (pełni 

częściowo rolę planu działania).”7  
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Odwołania dotyczące podstaw prawnych, elementów przygotowawczych, realizacyjnych oraz 

sposobu przyjęcia Strategii ZIT, można znaleźć między innymi w Ustawie o zasadach wspierania 

polityki rozwoju Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.  

W celu realizacji Programu ZIT, 21 stycznia 2014r. Prezydent Miasta Lublina powołał Zespół 

zadaniowy ds. realizacji programu Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej8, którego m.in. cele, 

priorytety, działania, system zarządzania i monitoringu określi Strategia ZIT. Zgodnie z Art. 6a. 

Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: „Przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju 

 i programów uwzględnia się przepisy dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocen oddziaływania na środowisko, przeprowadzając postępowanie w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko w przypadkach wymaganych przez te przepisy”.  

Przedstawiono listę przedsięwzięć (projektów) realizujących cele strategii. Działania te zgodne 

są z zadaniami samorządów, szczególnie z zadaniami wymienionymi w Ustawie o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.).  Zgodnie z Art. 7. ust. 1. „Zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, i 4) 

lokalnego transportu zbiorowego, (…) 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych, (…) 8) edukacji publicznej, 9) kultury, (…), 11) targowisk i hal targowych, (…), 14) 

porządku publicznego i bezpieczeństwa (…).  

W celu zachowania integralności poszczególnych działań, niezbędne jest uzupełnienie działań 

16 samorządów, projektami realizowanymi przez inne instytucje: powiaty – z zakresu rynku pracy             

i wsparcia osób bezrobotnych; kształcenia ustawicznego; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa      

i instytucje szkoleniowe (m.in. wsparcie doradcze, szkolenia, staże). 

Zgodnie z zapisami umowy partnerstwa „podstawą do wyznaczania obszaru realizacji „ZIT 

wojewódzkiego” jest dokument przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (…) w skład 

terytoriów objętych „ZIT wojewódzkim” muszą wchodzić: miasto wojewódzkie, wszystkie miasta  

z rdzenia obszaru funkcjonalnego oraz inne gminy obszaru funkcjonalnego – łącznie przynajmniej 

połowa gmin wyznaczonych w oparciu o ww. dokument”.  

W województwie lubelskim, przy określeniu zasięgu terytorialnego instrumentu ZIT, oparto się 

na delimitacji obszaru wymienionego w ww. dokumencie oraz na delimitacji miejskiego obszaru 

funkcjonalnego  w KPZK 2030. Zasięg współpracy gmin powiększony o gminę Nałęczów.  

Gmina ta jest funkcjonalnie powiązana z Lublinem - rdzeniowym miastem obszaru 

funkcjonalnego. Stanowi nie tylko zaplecze rekreacyjno-turystyczne. Ze względu na uzdrowiskowy 

charakter gminy oraz liczne obiekty świadczące usługi medyczno-rehabilitacyjne, gmina obsługuje 

turystów i klientów zagranicznych, którzy podróżują przez Lublin, lub Świdnik (lotnisko). Ze względu 

na charakter zintegrowanych inwestycji – uregulowanie oraz wsparcie układu komunikacyjnego (m.in. 

Intermodalny Dworzec Metropolitalny, intermodalny bilet metropolitalny, metropolitalny transport 

zbiorowy) objęcie gminy Nałęczów obszarem wsparcia ZIT jest w pełni uzasadnione.  

Zgodnie z wytycznymi Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 

ostateczny obszar wsparcia Strategii ZIT zostanie wskazany w stosownej uchwale zarządu 

województwa lubelskiego.  

Obecnie trwają prace nad Planem Zagospodarowania Województwa Lubelskiego.  

W dokumencie tym zostanie zdelimitowany Lubelski Obszar Funkcjonalny. Według projektu PZP 

 w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ma wejść 21 jednostek samorządu terytorialnego. 
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4.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego  

 

4.3.1 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego z 2002 r.  

 

PZPW lubelskiego przyjęty uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego  

z dnia 29.07.2002r. - jest podstawowym instrumentem prowadzenia przez samorząd województwa 

własnej polityki przestrzennego rozwoju, narzędziem służącym porządkowaniu funkcjonalnemu 

i aktywizacji całego regionu; określa wymiar przestrzenny rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

oraz warunki realizacji zadań zawartych w Strategii, określa cele, zasady i struktury 

zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 

i wojewódzkim. 

 Okres opracowywania niniejszego SUiKZP  i jego uchwalania przypadł na czas, kiedy 

większość inwestycji celu publicznego wskazanych w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa została  zrealizowana. Przy sporządzaniu dokumentów: zmiany studium uwarunkowań         

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik, zmiany miejscowych planów należy 

zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia. 

 

Środowisko kulturowe 

Plan przewiduje rangę i znaczenie miasta Świdnika, jako ośrodka ponadlokalnego, który wraz z 

Lublinem utworzy centrum aglomeracji lubelskiej, zwane Lubelskim Zespołem Miejskim (LZM) 

w przyszłym obszarze egalitarnym o znaczeniu europejskim. Plan wskazuje Świdnik, jako obszar 

priorytetowy w celu podjęcia działań w zakresie modernizacji technologii przemysłowych i rozwoju 

technicznej infrastruktury ochrony środowiska. Świdnik posiadający ukształtowaną specjalizację w 

działalności przemysłowej należy zaliczyć do ośrodków miejskich o funkcjach unikalnych.  

Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego obszaru odbywać się powinno poprzez: 

 kontynuowanie tradycyjnych form osadnictwa; 

 utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych; 

 skupienie zabudowy na zasadzie dogęszczania istniejącej struktury jednostek osadniczych, 

przy kontynuowaniu historycznego układu i charakteru; 

 otaczanie wysoka zielenią obiektów dysharmonijnych; 

 ograniczanie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na rzecz sieci 

podziemnych w otoczeniu obiektów i zespołów zabytkowych; 

 kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa; 

 utrzymanie obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu kulturowego. 

 

Pozarolnicza działalność gospodarcza 

Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym posiadającym ukształtowaną specjalizację  

w działalności przemysłowej. Plan wskazuje miasto, jako ośrodek priorytetowy do restrukturyzacji 

przemysłu i rewitalizacji zdegradowanych terenów dzielnic przemysłowych. 

Plan w zagospodarowaniu przestrzennym ośrodków takich jak Świdnik uznaje za konieczne: 

 objęcie procesem restrukturyzacji ośrodków monoprodukcji przemysłowej oraz wysokiego 

udziału gałęzi tradycyjnych; 

 wspomaganie procesów dywersyfikacji działowej, gałęziowej, branżowej w gospodarce 

rynkowej – w pierwszej kolejności ośrodki monofunkcyjne; 

 wspomaganie przemysłów wysokiej technologii w ośrodkach o predyspozycji do ich 

lokalizacji ( istniejące przedsiębiorstwa „ hi tech”, zasoby wykształconej kadry inżynierskiej, 

możliwości rozwoju bądź łatwy dostęp do zaplecza naukowo-badawczego); 
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 kształtowanie i rozwój centrów usługowych ośrodków miejskich różnych poziomów obsługi 

w dostosowaniu do rangi i zasięgu obsługi ośrodków”; 

Plan określa położenie Świdnika w paśmie wzmożonej aktywności gospodarczej o znaczeniu 

europejskim, gdzie jednym z głównych atutów rozwojowych jest przebieg przez obszar szlaków 

komunikacyjnych i między narodowym znaczeniu, co jest zasadniczym elementem  

w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 

 W większych ośrodkach gospodarczych, do jakich zalicza się Świdnik, (dla których bazę wyjściową 

mogą stanowić istniejące tereny przemysłowe, rezerwy terenów przewidzianych pod rozwój 

przemysłu oraz przewidziane do rewitalizacji dzielnice przemysłowe z gałęziami schyłkowymi) Plan 

przewiduje rozwój aktywności gospodarczej wyznaczając tzw. strefę przedsiębiorczości 

skoncentrowanej. 

Polityka przestrzenna na wymienionych wyżej obszarach nie powinna naruszać zasad 

zagospodarowania przestrzennego wynikających z przepisów ochrony środowiska przyrodniczego, 

ochrony dóbr kultury, walorów krajobrazowych obszaru i zasad zachowania ładu przestrzennego. 

 

Ochrona i kształtowanie środowiska 

Położenie Miasta Świdnik w dość zróżnicowanym krajobrazowo terenie, posiadającej poza 

zwartą zabudową miejską bogate walory przyrodnicze, takie jak obszary leśne i rolnicze, a także 

bliskie sąsiedztwo Czerniejowskiego obszaru Chronionego Krajobrazu (OCK) oraz konieczność 

kształtowania zielonego pierścienia wokół miasta, wymusza ochronę zasobów przyrodniczych                

i powiązań ekologicznych pomiędzy systemem przyrodniczym miasta a terenami otwartymi i leśnymi, 

położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. 

W kształtowaniu jak najlepszych warunków życia mieszkańców miast, na bazie pierwotnych 

uwarunkowań przyrodniczych wpływających na tożsamość przyrodniczą i krajobrazową a nierzadko  

i kulturową miasta, Plan ustala obowiązek opracowania (a w przypadku gotowych już koncepcji – 

systematycznego ich rozwoju w miarę urbanizowania się kolejnych terenów) i wprowadzenia do 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast, tzw. „Systemów 

Przyrodniczych Miast” (SPM). Traktuje się je jako spójną przestrzennie, wyodrębniającą się w 

obszarze zurbanizowanym sieć terenów o nadrzędnych funkcjach  przyrodniczych ( hydrologicznych, 

klimatycznych i biologicznych) oraz podporządkowanych im funkcjach pozaprzyrodniczych (np. 

wypoczynkowej, estetycznej, mieszkaniowej i ekstensywnym zagospodarowaniu), stabilizującą  

i zasilającą przyrodę w mieście.  

Powierzchnia, sposób, charakter i kierunki kształtowania SPM zależą od: 

 wielkości miast, jego cech przyrodniczych i charakteru zagospodarowania, 

 położenia miast na tle makrostruktur przyrodniczych, rzutujących na specyfikę 

funkcjonowania środowiska, 

 skali antropopresji i stopnia degradacji środowiska, 

 związków miast z przyrodniczym otoczeniem. 

Określenie docelowego (pożądanego) kształtu SPM wymaga: 

 wskazania tych elementów systemu, które wymagają ochrony, 

 identyfikacji newralgicznych, najczęściej zdegradowanych ogniw systemu i określenie 

kierunków ich rewaloryzacji ekologicznej; 

 ustalenia optimum powierzchniowego SPM dla każdego z miast, w których identyfikowany 

będzie system; 

 określenia sposobu użytkowania terenów znajdujących się w granicach SPM i w jego 

bezpośrednim otoczeniu; 

 określenia warunków zewnętrznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. 
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Trwałość i należyte pełnienie funkcji przez system przyrodniczy miasta uzależnia się  

od zapewnienia im przestrzennych związków przestrzennych systemu przyrodniczego miasta  

z terenami otwartymi i leśnymi, położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych, 

a także dążąc do poprawy warunków życia w miastach, które zależy nie tylko od stanu struktury 

ekologicznej miasta i układów miejskich terenów zieleni, ale również od potencjału ekologicznego 

terenów podmiejskich, ustanawia się, z obowiązkiem uszczegółowienia i wprowadzenia do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wokół miast tzw. „zielone pierścienie” 

(GREEN BELT). 

Zielone pierścienie traktuje się, jako strefy czynnej fizjonomii krajobrazu, co oznacza również 

konieczność wzbogacenia przyrodniczego tych terenów, głównie droga a fitomelioracji ( zadrzewień 

 i zakrzewień) oraz, o ile pozwalają na to warunki naturalne, rozwoju małej retencji. Za elementy 

konstytuujące „zielone pierścienie” uznaje się: 

 doliny rzeczne; 

 większe kompleksy leśne; 

 rolnicze tereny otwarte z zachowaniem harmonijnym krajobrazem. 

Na terenie miasta Świdnik znajdują się projektowana ostoja siedliskowa – „Świdnik”. Mając na 

uwadze to, że teren ten charakteryzuje się szczegółowymi walorami środowiska przyrodniczego, 

należy w pracach planistycznych uwzględnić ograniczenia wynikające między innymi z konieczności  

ochrony obszarów Natura 2000. 

 

Obszary ochrony wód podziemnych i powierzchniowych  

Obszar miasta położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 

(Lublin).  Dążąc do ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, Plan uznaje za zasadne 

ustanowienie obszaru ochronnego i tego zbiornika. Zasady zagospodarowania na jego terenie powinny 

być zgodne z propozycjami dotyczącymi zakazów, nakazów i zaleceń przy użytkowaniu terenów 

położonych w Lubelskim Obszarze Szczególnej Ochrony wód podziemnych, zawartymi w „ 

Dokumentacji określającej warunki hydrologicznej dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika 

wód podziemnych Niecka Lubelska ( GZWP nr 406). 

Celem zachowania walorów hydrograficznych zlewni oraz ochrony ilościowej  i jakościowej 

zasobów wodnych, Plan ustanowił, jako formę ochrony planistycznej hydrosfery, tak zwane obszary 

ochronne zlewni wód powierzchniowych. Zasady zagospodarowania na terenie zlewni górnej 

Mełgiewki (Stawka) powinny zmierzać do: 

 zwiększenia naturalnej retencyjności terenów, 

 ochrony dolin rzecznych oraz pozadolinnnych podmokłości, bagien o torfowisk przed 

odwodnieniem, 

 uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

 eliminacji ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych; 

 wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, 

 racjonalnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

 

Obszar miasta Świdnik położony jest na terenie projektowanych stref ochronnych ujęć wody dla 

Lublina i Świdnika oraz graniczy z ujęciem Wierzchowiska. Obowiązuje tu zasada adaptacji zakazów, 

nakazów i ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie 

 z rozporządzeniem dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (z decyzjami organów 

właściwych do ustanowienia strefy ochronnej). 

 

Ład przestrzenny  
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Istotna jest konieczność ochrony ładu przestrzennego przez wpływ na utrzymanie zwartej 

zabudowy, efektywne wykorzystanie obszarów z istniejącą funkcją mieszkaniową, zwłaszcza 

zlokalizowanych wewnątrz lub w sąsiedztwie istniejących zwartych obszarów zabudowy. Należy 

zwrócić uwagę na szczególną ochronę i oszczędne wykorzystanie przestrzeni niezurbanizowanej 

(przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy); zapewnić taką segregację funkcji, która minimalizuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia lub sąsiedztwa kolizyjnych funkcji terenu.  Zapisy planów powinny 

zapewnić odpowiednie walory architektoniczne nowej i przekształconej zabudowy, zwłaszcza 

położonej wzdłuż głównych dróg oraz w obszarach atrakcyjnych rekreacyjnie; regulować 

lokalizowanie reklam wielkoformatowych, w szczególności lokalizowanych w pobliżu pasa 

drogowego dróg publicznych.  

 

Infrastruktura techniczna 

1. Komunikacja  

Jednym z najważniejszych celów zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego  

w zakresie infrastruktury technicznej jest między innymi rozwój infrastruktury transportowej. 

Przez obszar gminy miejskiej przebiegają następujące szlaki komunikacyjne: 

 droga krajowa nr 17 ; 

 droga krajowa nr 12 - posiada wspólny bieg z drogą krajową nr 17; 

 linia kolejowa nr 7 - zelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu państwowym. 

Aktualnie zrealizowano zapisane w PZPWL: przebudowę dróg krajowych nr 12 i 17  

dostosowując je do parametrów dróg ekspresowych S12 i S17, nową obwodnicę  miasta Lublina (wraz 

z węzłami drogowymi) w ciągu drogi nr 12/17 (S 12/17), której trasa przebiega wzdłuż zachodniej 

granicy obszaru miasta.  W związku z Uchwałą Nr XXXI/546/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany PZPW Lubelskiego dotyczącą 

wprowadzenia do Planu inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa Regionalnego Portu 

Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)” znaczna część obszaru miasta Świdnik znalazła 

się w strefie oddziaływania lotniska i wyznaczonej tzw. „powierzchni ograniczającej wysokość 

zabudowy i obiektów  naturalnych w  rejonie Lotniska Lublin”. Z budową Portu Lotniczego  

w Świdniku wiązać się będzie przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej położonej na 

terenie miasta. Zakres powiązań komunikacyjnych winien być zgodny z zapisami sporządzonymi 

przez przedsiębiorstwo projektowe AKSA w opracowaniu pt. „Koncepcja układu drogowego dla 

obsługi lotniska w Świdniku” zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na 

posiedzeniu w dniu 9 września 2008 r. 

 

2. Zaopatrzenie w wodę 

Przewidywane jest zamierzenie inwestycyjne wynikające z planowania wzrostu zużycia energii 

elektrycznej na terenie województwa, poprawy pewności zasilania, jak i konieczności dostosowania 

krajowego systemu elektroenergetycznego do standardów zachodnioeuropejskich. Wymagać to będzie 

realizacji przedsięwzięć takich jak: 

- budowa lokalnej elektrociepłowni w Świdniku – związana z tym jest rozbudowa odcinka linii 

110 kV łączącej ze stacją 110/SN (w pierwszym etapie); 

- rozbudowa stacji 110/15kV ( w drugim etapie);  

 

3. Odprowadzenie ścieków 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej PZPW Lubelskiego zakłada poprawę stanu 

sanitarnego poprzez likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków. Obowiązuje zasada 

współzależnej realizacji wodociągów i systemów unieszkodliwienia ścieków z biologicznym stopniem 

oczyszczania.  
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4. Gospodarka odpadami 

Zaleca się rozwiązanie gospodarki odpadami w skali powiatów lub obszarów kilku gmin oraz 

dostosowanie posiadanych koncepcji do ustaleń zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla 

województwa lubelskiego 2011” przyjętym przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwałą Nr 

XXV/435/08 z dnia 27 października 2008 r.  

 

5. Energetyka 

Przez teren miasta przebiegają: linia wysokiego napięcia 400 kV ( Lublin – Lublin Odlewnia), 

linie 110 kV wraz ze stacjami 110/SN.  Przewidywane jest zamierzenie inwestycyjne wynikające  

z planowania wzrostu zużycia energii elektrycznej na terenie województwa, poprawy pewności 

zasilania, jak i konieczności dostosowania krajowego systemu elektroenergetycznego do standardów 

zachodnioeuropejskich. Związane z tym jest realizacja przedsięwzięć takich jak: 

- budowa lokalnej elektrociepłowni w Świdniku – związana z tym jest rozbudowa odcinka linii 

110 kV łączącej ze stacją 110/SN; 

- rozbudowa stacji 110/15kV;  

 W zakresie zaopatrzenia w gaz przewiduje się uzupełnienie rozdzielczej sieci gazowej średnich 

ciśnień. Priorytetowe jest wykorzystanie gazu, jako paliwa ekologicznie czystego do rozwoju 

ciepłownictwa i elektroenergetyki. Na obszarze miasta znajdują się stacje redukcyjne gazu. Wzdłuż 

południowej i zachodniej granicy przebiega gazociąg magistralny wysokiego ciśnienia.   

Wraz z powstawaniem nowych typów odnawialnych źródeł energii w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego powinny być zawarte zapisy dopuszczające ich stosowanie 

 do produkcji energii.  

 

6. Obronność 

Dla ochrony ludności województwa przed zagrożeniami chemicznymi i przewozem materiałów 

niebezpiecznych zostały wyznaczone główne trasy przewozów materiałów niebezpiecznych. W Planie 

drogi krajowej nr 12 i 17 oraz linia kolejowa nr 7 przechodzące przez miasto proponowane są do 

przewozu materiałów niebezpiecznych w tranzycie krajowym i międzynarodowym. 

 

4.3.2 Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

 

Okres opracowywania niniejszego SUiKZP  i jego uchwalania przypadł na czas, kiedy trwały 

prace nad projektem nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego.  

Według projektu PZP w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ma wejść 21 jednostek 

samorządu terytorialnego. Gmina Miejska Świdnik zaproponowała włączenie dwóch inwestycji do 

projektów dofinansowanych w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych: 

 

 Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez 

budowę ul. Kusocińskiego i NSZZ Solidarności, przebudowę istniejącego odcinka ul. 

Kusocińskiego, Al. Armii Krajowej i ul. Gen. Maczka w Świdniku 

Budowa ul. Kusocińskiego i przebudowa już istniejącego fragmentu tej ulicy wraz powiązanym 

układem komunikacyjnym - al. NSZZ Solidarność,  Al. Armii Krajowej i ul. Gen. Maczka  

w Świdniku - umożliwi uproszczenie i skrócenie połączenia drogi krajowej S17/12 z Portem 

Lotniczym Lublin w Świdniku zarówno jadącym: 
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-  od strony Lublina przez węzeł Witosa – poprzez przedłużenie wybudowanej przez GDDKiA 

drogi krajowej Al. Jana Pawła II jaką będzie stanowić Al. NSZZ Solidarność – dalej do ul. 

Kusocińskiego Al. Armii Krajowej i ul. Gen. Maczka; 

- od strony Chełma i Zamościa przez węzeł Świdnik – poprzez Kusocińskiego, Al. Armii 

Krajowej i ul. Gen. Maczka.  

Połączenie drogi krajowej nr 17/12 z Portem Lotniczym wskazaną siecią dróg pozwoli na 

poprowadzenie ruchu południową częścią miasta z pominięciem obszaru zwartej zabudowy centrum 

Świdnika, a dzięki temu zmniejszenie jego obciążenia komunikacyjnego.   

Nie ma obecnie bezpośredniego dojazdu do Portu Lotniczego od strony drogi krajowej nr 17/12, 

co stanowi problem dla podróżnych, zwłaszcza jadących od strony Chełma i Zamościa, ale także od 

strony Lublina. Wobec przeznaczenia tego ciągu dróg ulice te wymagają przebudowy, ze względu na 

stan nawierzchni i niewystarczające elementy bezpieczeństwa chroniące użytkowników dróg.  

Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 na rozwój funkcji 

metropolitalnych wpływa zwiększenie liczby i jakości powiązań funkcjonalnych, integracja obszarów 

funkcjonalnych miast oraz polepszenie wzajemnej dostępności głównych węzłów rozwoju 

gospodarczego. Świdnik jest 40-tysięcznym miastem, szóstym co do wielkości w województwie 

lubelskim biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i stanowi ponadregionalny ośrodek przemysłowy, 

siedzibę władz gminnych i powiatowych, z wiodącym zakładem Agusta Westland PZL-Świdnik S.A. 

oraz Regionalnym Parkiem Przemysłowym. Stanowi jedyny taki skoncentrowany obszar gospodarczy 

w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Świdnik jest miejscem lokalizacji Regionalnego Portu 

Lotniczego, który jest ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej regionu, stanowiącej istotny 

czynnik jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedmiotowe odcinki dróg prowadzą bezpośrednio 

do najważniejszych stref i miejsc aktywności gospodarczej Świdnika. Jak bardzo potrzebna jest 

rozbudowa możliwości połączenia ze Świdnikiem świadczy ogromne codzienne natężenie ruchu na 

funkcjonującej drodze dojazdowej łączącej Świdnik z drogą krajową. 

 

 „Adaptacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na Regionalne Centrum Usług Socjalnych 

w Świdniku 

Gmina Świdnik posiada przejęty od WSK PZL Świdnik zdegradowany kompleks obiektów 

sportowych przy ul. Fabrycznej, w skład, których wchodzą basen otwarty, basen kryty, hala sportowa 

wraz z widownią, pomieszczenia sanitarne i socjalno-usługowe, korty tenisowe oraz przyległe tereny 

zielone. Zespół sportowy jest w bardzo złym stanie. Obecnie zamknięty jest ze względu na warunki 

sanitarne i postępującą degradację stwarzające niebezpieczeństwo dla użytkowników.   

Na bazie istniejącej infrastruktury i przyległego terenu ośrodka sportowego AVIA planowane 

jest utworzenie Regionalne Centrum Usług Socjalnych, którego oferta skierowana byłaby do osób  

w wieku poprodukcyjnym zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, a zwłaszcza 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zjawisko starzejącego się społeczeństwa kreuje popyt na 

nowy rodzaj usług. Brakuje kompleksowej oferty skierowanej do osób starszych, ale wciąż społecznie 

aktywnych, a przede wszystkim nie ma przystosowanej do tego celu infrastruktury.  

O potrzebie rozwinięcia systemu usług dla osób starszych może świadczyć ogromne 

zainteresowanie seniorów (ograniczone niestety warunkami lokalowymi) różnego rodzaju ofertą 

społeczną skierowaną do tej grupy wiekowej jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy usługi Miejskiego 

Ośrodka Usług Socjalnych, który jest miejscem dziennego pobytu dla osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Świdnika i okolic. Aktualnie brak jest 

możliwości korzystania z rehabilitacji z wykorzystaniem basenu czy ćwiczeń na sali gimnastycznej. 
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Przebudowa i dostosowanie tego obiektu do potrzeb Regionalnego Centrum Usług Socjalnych 

rozwiąże problem zarówno niszczejących obiektów rekreacyjno-sportowych, jak również 

ograniczonej oferty dla seniorów z województwa lubelskiego.  

Utworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji 

zdegradowanych  obiektów i wprowadzenie zintegrowanych usług prozdrowotnych, rehabilitacyjnych, 

edukacyjnych i  rekreacyjnych umożliwi aktywizację seniorów i osób zawodowo wykluczonych, w 

tym niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w różnych sferach życia społeczno-

gospodarczego.   

Realizacja tego projektu ułatwi prowadzenie właściwej polityki ludnościowej w regionie, 

ukierunkowanej na ograniczenie negatywnych trendów demograficznych związanych ze starzeniem 

się społeczeństwa i prognozowanym spadkiem liczby ludności w województwie, wpłynie na poprawę 

stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców regionu, między innymi poprzez zwiększenie dostępu 

do usług związanych z edukacją i kulturą fizyczną. 

 

4.4 Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego 2007-2020  

Powiat Świdnicki posiada strategię rozwoju, która określa misję, cele oraz kierunki działania na 

lata 2001 - 2010. Została ona przyjęta w dniu 30.01.2001 r. Po 6 latach obowiązywania strategii zaszły 

daleko idące zmiany, które zdezaktualizowały zawarte w niej zadania operacyjne. Zapisy strategii 

zostały zaktualizowane stosownie do obowiązującej sytuacji prawnej, ekonomicznej i społecznej. 

Zrodziła się również konieczność dostosowania Strategii Rozwoju Powiatu do Narodowego Planu 

Rozwoju na lata 2007-2013, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 oraz 

innych programów i dokumentów, na mocy, których realizowana będzie pomoc z Unii Europejskiej. 

(Uchwałą nr VII/50/07 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Uchwała nr 

XV/88/08 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2008 r.). 

 Strategia to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju społeczno-

gospodarczego i przyjmujący takie kierunki działania poprzez określenie celów operacyjnych, które są 

niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Rzeczywistość członkostwa Polski  

w strukturach europejskich wyznacza najbliższy okres programowania na lata 2007 – 2013, a ze 

względu na długofalowy charakter strategii została ona opracowana na okres obejmujący dwa okresy 

programowania Unii Europejskiej, na lata 2007 -2020. Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego 

będzie bazowym dokumentem do opracowania i wdrożenia na terenie Powiatu Świdnickiego Planu 

Rozwoju Lokalnego, w bezpośredni sposób nawiązujący do okresu programowania 2007-2013              

i umożliwiający starania o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów operacyjnych ze 

środków funduszy strukturalnych oraz innych programów pomocowych. 

Strategia Powiatu, jako lokalnej wspólnoty samorządowej zamieszkującej określone terytorium 

jest podstawowym narzędziem planowania rozwoju lokalnego. Samorząd powiatowy realizując 

zadania publiczne i dysponując w tym zakresie środkami publicznymi jest zobowiązany do 

racjonalnego nimi gospodarowania oraz zapewnienia efektywności swoich działań. Szeroki zakres 

zadań powiatu wymaga zaplanowania i zharmonizowania działalności władz i wszystkich jednostek 

organizacyjnych.  

Rozwój lokalny jest procesem pozytywnych zmian o charakterze ilościowymi i jakościowym 

 w poziomie życia społeczności lokalnej oraz w warunkach funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych przebiegającym na czterech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej, społecznej 

 i kulturalnej. Planowanie rozwoju lokalnego pozwala na stworzenie warunków do kompleksowego  

i efektywnego rozwoju, który przyniesie maksymalne efekty w sferze gospodarczej, społecznej  

i środowiskowej. Koordynowanie procesem rozwoju lokalnego czyni samorząd powiatowy liderem 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 136 z 222 

 

zmian i partnerem dla pozostałych podmiotów życia społeczno – gospodarczego, który wyznacza 

pożądane kierunki rozwoju oraz gwarantuje przewagę interesu publicznego nad prywatnym. 

 

Wnioski i rekomendacje  

Uwarunkowania rozwojowe Powiatu Świdnickiego wiążą się z sukcesywnym podnoszeniem 

standardu życia mieszkańców oraz stymulowaniem rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym 

zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu.  Potencjały rozwojowe Powiatu 

Świdnickiego wiążą się z następującymi zjawiskami: 

 położenie geograficzne przy trasie międzynarodowej nr 17 i rozwojem infrastruktury 

towarzyszącej; 

 rozwój miasta Świdnika jako ośrodka rozwoju przemysłu lotniczego wraz z niezbędną 

infrastrukturą: lotnisko i obwodnica na potrzeby całego regionu; 

 rozwój infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej we wszystkich gminach Powiatu; 

 zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, stworzenie ofert inwestycyjnych; 

 wykorzystanie potencjału produkcji rolnej gmin całego Powiatu; 

 ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki na bazie 

istniejących walorów krajobrazowych i kulturowych. 

Starostwo Powiatowe w Świdniku będzie wspierało wyznaczone kierunki rozwoju poprzez: 

 ścisłą współpracę z gminami i samorządem wojewódzkim w zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej i społecznej; 

 pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych i podnoszenie walorów inwestycyjnych całego 

Powiatu; 

 promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych, zaplecza 

infrastrukturalnego i inwestycyjnego Powiatu Świdnickiego; 

 umacnianie prestiżu Świdnika, jako centralnego ośrodka Powiatu pełniącego funkcje 

administracyjne, gospodarcze i usługowe; 

 rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, jako czynnika ułatwiającego rozwój 

gospodarczy regionu i podnoszącego standard życia mieszkańców; 

 wykorzystanie potencjału gmin w rozwoju całego Powiatu; 

 rozwój powiązań funkcjonalnych poszczególnych gmin ze stolicą Powiatu; 

 wspieranie inicjatyw lokalnych, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego 

Powiatu; 

Misja 

Wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarczych, społecznych, kulturowych do 

zrównoważonego i trwałego rozwoju Powiatu Świdnickiego w celu poprawy, jakości życia i wzrostu 

dobrobytu mieszkańców. 

Wizja: 

III Społeczeństwo Powiatu  Świdnickiego Społeczeństwem Obywatelskim; 

IV  Powiat Świdnicki Powiatem społeczeństwa wykształconego, opartego na wiedzy; 

V Powiat Świdnicki Powiatem budującym szeroką współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego; 

VI Sprawny i efektywny system instytucjonalny powiatu; 

VII Gospodarka Powiatu Świdnickiego nowoczesna i innowacyjna; 

VIII Powiat Świdnicki atrakcyjny inwestycyjnie oraz spójny terytorialnie. 
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Cel Nadrzędny: 

Osiągnięcie przez Powiat Świdnicki trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez 

wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych. 

Cele pośrednie: 

 Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej Powiatu poprzez 

modernizację i rozwój infrastruktury; 

1) Inicjowanie i wspieranie procesów restrukturyzacyjnych oraz wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstw z terenu Powiatu pod kątem ich zdolności do 

tworzenia nowych miejsc pracy; 

2) Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju zasobów ludzkich; 

3) Rozwój instytucjonalny mający na celu podniesienie sprawności i efektywności 

administracji samorządowej; 

4) Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz poprawa skuteczności 

działań promocyjnych. 

Priorytety: 

I- Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej Powiatu poprzez 

modernizację i rozwój infrastruktury; 

II- Inicjowanie i wspieranie procesów restrukturyzacyjnych oraz wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstw z terenu Powiatu pod katem ich zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy; 

III- Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wspieranie rozwoju zasobów 

ludzkich; 

IV- Rozwój instytucjonalny mający na celu podniesienie sprawności i efektywności 

administracji samorządowej; 

V- Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz poprawa skuteczności działań 

promocyjnych; 

 

4.5 Porozumienie partnerskie - Lubelski Obszar Metropolitarny  

 

Istotnym uwarunkowaniem rozwoju jest  podpisanie umowy partnerskiej w dniu 7 czerwca 

2008 roku przez przedstawicieli powiatów: lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego 

oraz Prezydenta Miasta Lublina, regulującej zasady wspólnego procesu aplikacji i implementacji 

projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" w ramach działania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

Lubelski Obszar Metropolitalny znajduje się w centralnej części województwa lubelskiego 

obejmując obszar 4 220,71 km
2
, który na koniec 2012 roku zamieszkiwało 717 184 osób. LOM 

tworzy 41 gmin (3 gminy miejskie, 6 gmin miejsko-wiejskich oraz 32 gminy wiejskie), w tym 

 3 gminy miejskie: Lublin, Lubartów, Świdnik.   
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5 KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

5.1 Wpływ głównych uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad rozwoju miasta  

 

- Wpływ na kierunki zmian w strukturze przestrzennej  

 

Podstawowym uwarunkowaniem przyszłego rozwoju miasta Świdnik jest podwyższenie rangi               

i znaczenia miasta,  jako ośrodka ponadlokalnego, który wraz z Lublinem utworzy  centrum 

aglomeracji lubelskiej, zwane Lubelskim Zespołem Miejskim (LZM) w przyszłym obszarze 

egalitarnym o znaczeniu europejskim.  Istotnym uwarunkowaniem rozwoju jest również podpisanie 

umowy partnerskiej w dniu 7 czerwca 2008 roku przez przedstawicieli powiatów: lubelskiego, 

lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego oraz Prezydenta Miasta Lublina, regulującej zasady 

wspólnego procesu aplikacji i implementacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny 

Inwestorom".  Plan LOM wskazuje Świdnik, jako obszar priorytetowy w celu podjęcia działań  

w zakresie modernizacji technologii przemysłowych i rozwoju technicznej infrastruktury ochrony 

środowiska. Świdnik posiadający ukształtowaną specjalizację w działalności przemysłowej należy 

zaliczyć do ośrodków miejskich o funkcjach unikalnych. Uwarunkowania powyższe znacząco 

wpływają na kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów w tym 

terenów wyłączonych spod zabudowy. W studium określono obszary oraz zasady ochrony środowiska 

 i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym posiadającym ukształtowaną specjalizację 

 w działalności przemysłowej. Świdnik jest miastem, które może być ośrodkiem priorytetowym do 

restrukturyzacji przemysłu i rewitalizacji zdegradowanych terenów dzielnic przemysłowych. 

W zagospodarowaniu przestrzennym ośrodków takich jak Świdnik uznaje się za konieczne: 

 objęcie procesem restrukturyzacji ośrodków monoprodukcji przemysłowej oraz tradycyjnych 

gałęzi przemysłu; 

 wspomaganie procesów dywersyfikacji działowej, gałęziowej, branżowej w gospodarce 

rynkowej – w pierwszej kolejności ośrodki monofunkcyjne; 

 wspomaganie przemysłu wysokiej technologii w ośrodkach o predyspozycji do ich lokalizacji 

(istniejące przedsiębiorstwa „hi tech”, zasoby wykształconej kadry inżynierskiej, możliwości 

rozwoju bądź łatwy dostęp do zaplecza naukowo-badawczego); 

 kształtowanie i rozwój centrów usługowych ośrodków miejskich różnych poziomów obsługi 

w dostosowaniu do rangi i zasięgu obsługi ośrodków”. 

Plan LOM przewiduje rozwój aktywności gospodarczej wyznaczając tzw. strefę 

przedsiębiorczości skoncentrowanej. Polityka przestrzenna na wymienionych wyżej obszarach nie 

powinna naruszać zasad zagospodarowania przestrzennego wynikających z przepisów ochrony 

środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury, walorów krajobrazowych obszaru i zasad 

zachowania ładu przestrzennego. 

  

 Wpływ na kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz 

użytkowania terenów 

 

W bilansie terenów funkcjonalnych w mieście Świdnik można wyróżnić strefę o funkcjach 

przyrodniczych: tereny lasów, tereny zieleni urządzonej i izolacyjnej, tereny cmentarzy; strefę 

zainwestowania: tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny mieszkaniowe jednorodzinne, tereny 

mieszkaniowo-usługowe, tereny usługowe, tereny produkcyjno – składowe, tereny obsługi 

technicznej. Na terenie miasta znajdowały się dwa duże kompleksy leśne las Rejkowizna i las 
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Świdnicki oraz niewielki zespół leśny przy ul. Wiejskiej. Las Świdnicki tzw. szpitalny został wycięty 

w związku z budową portu lotniczego. W obrębie Świdnika lasy i tereny zadrzewione zajmują 

stanowią 16% powierzchni  gminy. Ze względu na przerwanie korytarzy ekologicznych, ustalenia 

kierunków rozwoju powinny wpływać na ich ochronę i kontynuację na obszary poza graniami miasta. 

Wydzielona przestrzennie północna część miasta z aktualnym zapleczem przemysłowym sprzyja 

wielofunkcyjnej zabudowie z dominacją działalności handlowo - usługowej i przemysłowo-składowej. 

Realizacja budowy nowego lotniska i planowanie lotniska CARGO, wprowadzą  istotne ograniczenia 

w zabudowie wynikające z przepisów odrębnych. Miejscowe plany powinny doprecyzować nowe 

wskaźniki z tym związane. Południowa cześć miasta z istniejącą zabudową mieszkaniową sąsiadującą 

z obszarem lasu sprzyja kontynuacji tej funkcji jako wiodącej. W kierunkach rozwoju należy 

uwzględnić różne inne typy zabudowy mieszkaniowej, w tym zabudowy wielorodzinnej. Aktualnie 

zdecydowanie przeważa tutaj zabudowa jednorodzinna. Strefa Śródmieścia zlokalizowana w części 

centralnej, spinająca te dwa odrębne obszary funkcjonalne powinna być, w znacznej części, poddana 

rewitalizacji w celu podwyższenia jakości  przestrzeni publicznych, a przez to również jakości życia 

mieszkańców. 

 

 Wpływ na obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

 

Położenie Miasta Świdnik charakteryzuje się, poza zwartymi terenami zabudowy mieszkaniowej,  

bogatymi walorami przyrodniczymi, takimi jak obszary leśne i rolnicze. Istnieje potrzeba 

kształtowania zielonego pierścienia wokół miasta i ochrona zasobów przyrodniczych oraz powiązań 

ekologicznych pomiędzy systemem przyrodniczym miasta a terenami otwartymi i leśnymi, 

położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Powinien być wprowadzony 

tzw. „System Przyrodniczy Miasta” (SPM). Na terenie miasta znajduje się ostoja siedliskowa - 

„Świdnik”. W pracach planistycznych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów 

odrębnych.  

 

 Wpływ na obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. 

 

Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego obszaru odbywać się powinno poprzez: 

 kontynuowanie tradycyjnych form osadnictwa; 

 utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury miasta; 

- skupienie zabudowy na zasadzie dogęszczania istniejącej struktury miasta, przy 

kontynuowaniu jego historycznego układu i charakteru; 

- otaczanie wysoka zielenią obiektów dysharmonijnych; 

- ograniczanie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na rzecz sieci 

podziemnych w otoczeniu obiektów i zespołów zabytkowych; 

- kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa; 

- zachowanie i właściwe utrzymanie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

- utrzymanie obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu kulturowego; 
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 Wpływ na kierunki rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

Rozwój społeczno - gospodarczy miasta wymaga ciągłej modernizacji istniejących dróg i 

budowy nowych dróg, zarówno dla obsługi terenów zainwestowania, jak również  rozbudowy tras 

wylotowych. Szczególne znaczenie dla miasta ma droga krajowa nr 12 /17  oraz droga wojewódzka nr 

822 - klasy głównej, prowadząca na lotnisko. System dróg należy dostosować do funkcji 

poszczególnych części miasta.  Układ drogowy ma zapewnić ekonomiczny transport i zaspokoić 

potrzeby transportowe i przewozowe mieszkańców. Przy spełnieniu ustaleń Studium nastąpi poprawa 

warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz parkowania. 

Rozbudowywana sukcesywnie infrastruktura techniczna powinna obejmować również  powstające 

nowe tereny inwestycyjne wyznaczone w priorytetowych strefach polityki przestrzennej. 

 

 Wpływ na obszary, na których rozmieszczane będą inwestycje celu publicznego  

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i ustaleniami programów. 

 

Na obszarze gminy w trakcie realizacji jest zadanie rządowe droga krajowa S12/S17. Wiele inwestycji 

celu publicznego, które uwzględniono w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  

zostało już  zrealizowanych. Do realizacji pozostały  inwestycje:  

 modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa – Lublin - Dorohusk - linia kolejowa o 

znaczeniu krajowym;  

 rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego o port CARGO; 

Wymienione cele publiczne wraz z ograniczeniami wynikającymi z ich funkcjonowania 

stanowią istotne uwarunkowanie formalne i prawne w zagospodarowywaniu przestrzennym miasta.  

Przebieg sieci energetycznych wysokiego i średniego napięcia oraz sieci gazowych wysokoprężnych 

wymaga rezerwacji terenów pod strefy ochronne. Przebudowa dróg krajowych nr 12 i 17 w celu 

dostosowania ich do parametrów dróg ekspresowych S12 S17  wymagała  rezerwacji terenu pod ich 

poszerzenie, a także pod węzły drogowe: „Lublin Zadębie”, „Lublin Felin” i „Świdnik” oraz terenu 

pod nowy wspólny przebieg dróg S12 i S17, które znajdują się blisko zachodniej granicy miasta.  

Okres opracowywania SUiKZP  zbiegł się z końcowym etapem realizacji tej inwestycji.   

 

 Wpływ na obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych. 

 

Cały obszar miasta pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowana przestrzennego. Nie 

przewiduje się obowiązkowego sporządzania miejscowych planów na podstawie przepisów odrębnych 

w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dopuszcza się natomiast przeprowadzanie 

scaleń i podziału nieruchomości.  

Istniejące obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
 związane są z obiektami 

handlowymi wielobranżowymi, najczęściej spożywczymi i budowlanymi. Studium wyznacza 

lokalizację  nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży od 400 do 2000 m
2
  oraz 

  o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 

Wyznaczono obszary przestrzeni publicznej. Dopuszcza się również lokalizacje tego typu 

przestrzeni na pozostałych terenach i doprecyzowanie ich lokalizacji w planach miejscowych.  
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 Wpływ na kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej.  

 

Ustalenia studium mają wpływ na ograniczenie zmian przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne. Na terenach leśnych  podstawowym przeznaczeniem są lasy i zalesienia. Na terenach Lasu 

Rejkowizna obowiązuje zakaz zabudowy. Wyjątek stanowią obszary i urządzenia sportu, turystyki  

i rekreacji i obiekty służące gospodarce leśnej na warunkach określonych przepisami odrębnymi.  

Studium wyznacza  tereny rolnicze, które mogą być wyłączone z produkcji rolnej, na rzecz 

mieszkaniowo - usługowych terenów inwestycyjnych. 

 

 Wpływ na obiekty lub obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 

 

Lokalizacja obszarów rewitalizacyjnych na terenie miasta została wyznaczona w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji, Gminy Miejskiej Świdnik  na lata 2007-2015, opublikowanym w roku 2008.  

 

 Wpływ na granice terenów zamkniętych i stref ochronnych. 

 

W granicach miasta, w rozumieniu przepisów geodezyjnych i kartograficznych, wyodrębnia się tereny 

zamknięte. 

 

 Wpływ na obszary problemowe w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania. 

 

Zidentyfikowano następujące obszary problemowe: 

 obszar dwóch lotnisk i lądowiska ze względu na istotne ograniczenia w zabudowie; 

 korytarze ekologiczne ze względu na przerwanie ciągu układu przyrodniczego; 

 obszary ekspansji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie  istniejącego lasu; 

 zdegradowane obszary, w tym przestrzeni publicznych przewidziane do rewitalizacji.  

 

 

5.2 Główne założenia i zasady rozwoju 

 

5.2.1 Koncepcja i cele rozwoju miasta 

  

Ustalone w Strategii Rozwoju Miasta Świdnik działania na rzecz jego rozwoju wynikają  

z założenia harmonijności i równowagi całości organizmu miejskiego. Przewidywane do osiągnięcia 

cele wymagają jednak nie zawsze jednakowej intensywności tych działań we wszystkich dziedzinach. 

W sytuacji istnienia dość dużych potrzeb dla zaspokajania, a szczególnie dla osiągnięcia założonych 

standardów życia w mieście – konieczne jest ustalenie kierunków i kolejności postępowania. Z tego 

powodu przyjmuje się na wejściu do ustalenia kierunków polityki przestrzennej dziedziny i zadania 

priorytetowe dla rozwoju miasta oraz zakłada się osiągnięcie w nim określonych standardów życia. 

Biorąc pod uwagę politykę rozwojową zapisaną w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego oraz w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Lublina stwierdzić należy, że warunki rozwojowe miasta Świdnik w dużym 

stopniu zostały zdeterminowane, a standardy nie mogą odbiegać od poziomów analogicznych 

organizmów miejskich w województwie. 
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Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wynikają 

 z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015 (Uchwała XXXIII/192/2009 z 22 

stycznia 2009r). Strategia określa misję: cyt. „misją Świdnika jest zapewnienie mieszkańcom 

stabilnych podstaw rozwoju i poprawy jakości życia poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej  

i społecznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości co wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności i 

prestiżu miasta w regionie.” Zgodnie z zapisem misji rozwoju Świdnika wyodrębnione zostały cztery 

poziomy celów: 

 cel generalny, 

 cele strategiczne, 

 cele operacyjne, 

 działania, 

 

1. Cel generalny 

 

„Celem generalnym jest zrównoważony rozwój gminy oraz tworzenie warunków do aktywizacji 

społeczno-gospodarczej poprzez poprawę stanu infrastruktury, podwyższenie atrakcyjności 

 i konkurencyjności miasta przyciągających nowych mieszkańców, inwestorów oraz zapewnienie 

obecnym mieszkańcom wzrostu dobrobytu, godnych warunków życia, przy wzmożonej dbałości o stan 

środowiska, rozwój kultury, edukacji, sportu i poszanowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.” 

 

2. Cele strategiczne: 

   

Cel strategiczny nr 1: zrównoważony rozwój gminy. 

cel operacyjny 1.1: rozwój infrastruktury miejskiej - działania  

 rozbudowa infrastruktury technicznej, 

 rozbudowa infrastruktury społecznej, 

 rewitalizacja obszaru miejskiego, 

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, 

 poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej, 

 rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-kulturalnej, 

 modernizacja infrastruktury oświaty, 

 budowa społeczeństwa informatycznego, 

 wspieranie działań prowadzących do utworzenia portu lotniczego w Świdniku, 

 wzmacnianie zdolności absorpcji środków UE, 

cel operacyjny 1.2: rozwój przedsiębiorczości - działania - tworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw: 

 wspieranie działalności inwestycyjnej, 

 wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych społeczności lokalnej, 

 

Cel strategiczny  nr 2: wzmocnienie konkurencyjnej pozycji gminy w regionie. 

cel operacyjny 2.1 : efektywne zarządzanie Gminą – działania:   

 usprawnienie organizacji pracy Urzędu Miasta, 

 utrzymanie zarządzania jakością ISI, 

 usprawnienie współpracy gminnych jednostek organizacyjnych, 

 wprowadzenie nowoczesnych metod obsługi klienta, 
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 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników Urzędu, 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i wzrost poczucia wspólnoty, 

cel operacyjny 2.2 : przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 

działania:  

 przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 wypracowanie sprawnego procesu obsługi inwestora, wspieranie działań realizowanych przez 

Regionalny Park Przemysłowy Świdnik   Sp. z o.o.; 

 promocja gminy. 

 

Cel strategiczny nr 3: efektywne wykorzystanie kapitału społecznego. 

cel operacyjny 3.1 : stały rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie – działania:  

 zapewnienie nowoczesnej struktury wykształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki 

opartej na wiedzy, 

 wspieranie rozwoju kultury i szerszego uczestnictwa mieszkańców w  wydarzeniach 

artystycznych, 

 wspieranie działania klubów sportowych i stowarzyszeń, 

 zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta, 

cel operacyjny 3.2 : wspieranie integracji społecznej, działania: 

 wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 

 wspieranie instytucji aktywizujących osoby starsze, 

cel operacyjny 3.3 : rozwój budownictwa mieszkaniowego, działania  

 uzbrojenie terenów budowlanych, 

 rozwój budownictwa socjalnego, 

 rewitalizacja budownictwa wielorodzinnego, 

 uporządkowanie geodezyjne i własnościowe gruntów, 

cel operacyjny 3.4: zwiększenie aktywności mieszkańców, działania: 

 przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i bezrobociu młodzieży 

 promocja rozwoju przedsiębiorczości, 

 wspieranie instytucji rynku pracy, 

 mobilność zawodowa i stałe doskonalenie zawodowe, 

 podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, 

cel operacyjny 3.5 : dobry stan zdrowia mieszkańców, działania  

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 promowanie aktywności fizycznej, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

cel operacyjny 3.6 : budowa społeczeństwa obywatelskiego, działania: 

 promowanie postaw obywatelskich i aktywności w życiu publicznym, 

 promowanie wspólnych działań mieszkańców oraz wspieranie i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, 

 

Cel strategiczny nr 4: partnerstwo 

cel operacyjny 4.1: rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów, 

działania: 

 umacnianie współpracy z obecnymi miastami partnerskimi, 

 zawieranie umów partnerskich z nowymi miastami. 
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5.2.2 Główne założenia i zasady rozwoju 

 

Podstawowym motorem rozwoju miasta Świdnik jest Regionalny Port Lotniczy. Port Lotniczy 

Lublin S.A łącznie z centrum logistycznym jest jedną z sił sprzyjających rozwojowi Świdnika. 

Lokomotywami gospodarczymi są również Regionalny Park Przemysłowy i zakłady lotnicze oraz 

położenie w obszarze metropolitalnym Lublina. Kierunki te mają swoje odzwierciedlenie we 

wszystkich sferach funkcjonowania miasta, zarówno gospodarczej, społecznej jak i ekologicznej. 

Elementami sprzyjającymi rozwojowi miasta są: 

5. Port Lotniczy Lublin S.A, 

6. Tranzytowe położenie miasta (drogowe i kolejowe) przy trasie na Ukrainę i Białoruś, 

7. Napływ kapitału i inwestycji tworzących miejsca pracy, 

8. Inwestycje prowadzące do unowocześnienia infrastruktury w Regionalnym Parku 

Przemysłowym, 

9. Bliskość Lublina jako zaplecza naukowego i turystycznego, 

10. Położenie przy drodze Warszawa – Kijów, 

11. Rozwijająca się baza mieszkaniowa. 

 

Elementami hamującymi rozwój miasta są: 

12. Słabo rozwinięta sieć komunikacyjna na obszarach peryferyjnych miasta stanowiących tereny 

rozwojowe, 

13. Brak atrakcji (m.in. przyrodniczych, turystycznych, zabytków), 

14. Brak własnego zakładu utylizacji odpadów, 

15. Brak własnej oczyszczalni ścieków, 

16. Brak rozwiniętej bazy turystycznej, 

17. Uzależnienie bazy ekonomicznej miasta od kondycji przedsiębiorstwa - PZL Świdnik S.A. 

Gmina Miejska Świdnik jest dużym, ponadlokalnym ośrodkiem gospodarczym położonym w 

obrębie aglomeracji lubelskiej, o przypisanej mu funkcji przemysłowej.   Aktualnie miasto jest 

ośrodkiem  restrukturyzacji przemysłu. Podejmowane są działania w zakresie modernizacji  

technologii przemysłowych jak również  rozbudowy infrastruktury  terenów dzielnic przemysłowych.  

Jednym z głównych atutów rozwojowych Świdnika jest przechodzący przez jego obszar układ 

szlaków komunikacyjnych o międzynarodowym znaczeniu. Stanowi to zasadniczy element w 

zagospodarowaniu przestrzennym województwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.  

W większych ośrodkach gospodarczych aglomeracji lubelskiej przewiduje się rozwój 

aktywności gospodarczej poprzez wyznaczenie  tzw. strefy przedsiębiorczości skoncentrowanej.  

Funkcje administracyjne i gospodarcze Świdnika jako stolicy powiatu są czynnikiem 

rozwojowym dla miasta. Przeznaczenie terenu w centrum miasta na budowę obiektów na potrzeby 

sądu i prokuratury jest ważnym elementem zagospodarowania tej części miasta, jako naturalnego 

miejsca realizacji funkcji administracyjno – usługowo – handlowej. Miejsce to powinno stanowić 

element przyciągania mieszkańców gmin powiatu świdnickiego. Drugim, nie mniej ważnym miejscem 

realizacji zadań administracyjnych i usługowych, powinny być budynki biurowe po PZL Świdnik. 

Zakłada się że nowa inwestycja - rozbudowa Lotniska Lublin w Świdniku do skali 

Regionalnego Portu Lotniczego, wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej powinna  

pozytywnie wpłynąć na zmianę negatywnych  trendów demograficznych,  przynajmniej zapobiec jego 

wyludnianiu.  
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5.3 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów 

 

Uwzględniając przyjęte w strategii rozwoju cele oraz uwarunkowania wynikające  

z zagospodarowania przestrzennego, polityka przestrzenna miasta wywoływała będzie zmiany 

 w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów. Zasada zrównoważonego rozwoju, 

ładu przestrzennego oraz nadrzędności interesu publicznego nad interesami  indywidualnymi mają 

wpływ na sformułowanie głównych założeń studium, którymi są: 

 porządkowanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, 

 wykorzystanie rezerw terenowych oraz wskazanie nowych terenów inwestycyjnych pod 

aktywność gospodarczą z preferencją dla inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska, 

 ograniczenie do minimum konfliktów funkcjonalnych  i przestrzennych, których efektem  

są negatywne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, poprzez wypieranie 

kolidujących funkcji, 

 rozwój funkcji centrotwórczych, 

 kształtowanie terenów zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną 

w powiązaniu z usługami podstawowymi, 

 wykorzystanie potencjału jaki daje port lotniczy i związana z nim strefa ekonomiczna, 

 rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych, (zabezpieczenie bazy turystycznej w sąsiedztwie  

terenów leśnych, dostosowanie zagospodarowania przestrzennego w rejonach cennych 

turystycznie do potrzeb przyszłego rozwoju turystyki i rekreacji, wykorzystanie zbiornika 

retencyjnego do celów rekreacyjnych.) 

 rozbudowa tras rowerowych, pełniących zarówno funkcję rekreacyjną jak i komunikacyjną, 

 tworzenie sprawnego systemu komunikacyjnego dostosowanego do potrzeb określonych 

funkcji, powiązanego z zewnętrznym układem komunikacyjnym w tym wykorzystanie 

potencjału jaki dają połączenia kolejowe,  

 ochrona obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,  

 objęcie ochroną prawną cennych elementów przyrodniczych,  

 powiązanie w system przyrodniczy miasta takich elementów jak: lasy i zieleń leśna, ogrody 

działkowe, cmentarz, zieleń urządzona, otwarte tereny przyrodnicze, wody powierzchniowe, 

 wyposażenie miasta w infrastrukturę techniczną 

 

5.4 Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna  

 

Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta sankcjonuje obecny przestrzenny 

rozkład funkcji a także intensywność i kierunki przemian przestrzennych związanych z położeniem 

 w obszarze metropolitalnym Lublina.  

Można wyróżnić pewnego rodzaju determinanty kompozycji urbanistycznej miasta.   

Pierwsza z nich - to linia kolejowa, która dzieli teren miasta na dwie różne części funkcjonalne. 

Północna część miasta to strefa rozwoju aktywności gospodarczej.  

Głównym elementem zagospodarowania jest tu Port Lotniczy Lublin S.A z centrum 

logistycznym oraz Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”. Strefy ochronne                   

lotniska determinują rodzaj, funkcję  i wysokość zabudowy. Istotną rolę dla rozwoju miasta odrywa 

Regionalny Park Przemysłowy Sp. z o. o., który posiada rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną 

zewnętrzną i wewnętrzna: drogę dla samochodów TIR, bocznicę kolejową z rampami rozładowczymi. 

Potencjał Parku i innych zakładów stanowią takie elementy jak: sąsiedztwo lotniska regionalnego  
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i połączenie drogi dojazdowej do Świdnika z Obwodnicą Lubelską, która jest fragmentem budowanej 

drogi ekspresowej S-12/17. 

Kolejną determinantę stanowi istnienie lotniska przyzakładowego użytkowanego, jako 

lądowisko helikopterów i małych samolotów lekkich. Obiekt ten również wytwarza określone 

ograniczenia (np. akustyczne, wysokościowe) w sposobie kształtowania zagospodarowania terenów 

sąsiednich. Stąd od początku istnienia miasta - jego podstawowym kierunkiem rozwoju jest „kierunek 

południowy w stronę tzw. drogi „Piaseckiej” przy pozostawieniu terenów po północnej stronie linii 

kolejowej dla funkcji związanych z zakładami przemysłowymi, składami i lądowiskiem.  

Dotychczasowy rozwój struktury miejskiej Świdnika charakteryzuje się segregacją miejsc pracy 

i miejsc zamieszkania. Jedynie programy usługowe przenikają tkankę miejską niezależnie od 

podstawowego charakteru zagospodarowania terenu.  

W nowej strukturze funkcjonalno-przestrzennej zakłada się koncentrację zabudowy w 

jednostkach strukturalnych i przeciwdziałanie jej rozproszeniu na tereny otwartego krajobrazu, aby 

zapewnić ochronę walorów naturalnych i krajobrazowych środowiska przyrodniczego. 

W związku z powyższym planuje się, że obszary miasta położone pomiędzy torami kolejowymi 

a północną granicą administracyjną miasta stanowić będą miejsce intensywnego rozwoju funkcji 

egzogenicznych, przede wszystkim produkcyjno – składowej i usługowej. 

Natomiast w drugiej części miasta, po południowej stronie linii kolejowej, usytuowane są 

miejsca zamieszkania wraz z wszystkimi właściwymi funkcjami komunalnymi oraz usługowymi.  

Koncentrację usług głównie logistycznych planuje się przy drodze ekspresowej S17/12, 

stanowiącej południową granicę miasta.  

Studium zakłada, że kompleks leśny Bażantarnia zostanie przekształcony w perspektywie na park 

miejski.  

Ważnym uwarunkowaniem, które ma wpływ na rozwój miasta jest rewitalizacja 

zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych,  objętych Programem Rewitalizacji. Obszary 

rewitalizacyjne zlokalizowane w najstarszej części miasta - obecnie centrum - pochodzącego  z lat 

pięćdziesiątych, przewiduje się do przekształceń w pierwszej kolejności  w zakresie przestrzeni 

publicznych.  Programując rozwój Świdnika można również skupić się na etapowym przygotowaniu 

nowych terenów budowlanych oraz na podnoszeniu standardów wykorzystania i wyposażenia  

istniejącej zabudowy.  

 

5.5 Polityka przestrzenna 

 

5.5.1 Wytyczne do kształtowania polityki przestrzennej  

 

Za podstawową zasadę w Studium przyjęto zrównoważenie rozwoju dziedzin: społecznej, 

gospodarczej i przyrodniczej. Przyjęta zasada, przy dużym nacisku inwestycyjnym związanym  

z portem lotniczym i rozszerzeniem strefy ekonomicznej oraz położeniem miasta w obszarze 

metropolitalnym Lublina spowodowała wydzielenie na terenie miasta obszarów predysponowanych 

do intensywnego rozwoju inwestycyjnego oraz obszarów bezinwestycyjnych, stanowiących 

podstawową strukturę przyrodniczą miasta.  

 

 

Zasady kształtowania terenów inwestycyjnych: 

 rozwój funkcji mieszkalnictwa, usług i działalności gospodarczej, 

 usprawnienie komunikacji na terenie miasta oraz w powiązaniu z Lublinem i przejściami 

granicznymi z Ukrainą, 
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 wykorzystanie potencjału jaki daje port lotniczy i związana z tym strefa ekonomiczna, 

 wykorzystanie potencjału połączenia kolejowego na terenie miasta poprzez budowę parkingu 

strategicznego przy stacji kolejowej, 

 promocja obszarów strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta, 

 promocja terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, 

 zabezpieczenie bazy turystycznej przy terenach leśnych, 

 rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych, 

 preferowanie inwestycji o technologii przyjaznej dla środowiska, 

 ochrona krajobrazu kulturowego, 

 harmonijne kształtowanie nowej zabudowy, dostosowanej do skali i charakteru zabudowy 

istniejącej. 

Zasady ochrony terenów bezinwestycyjnych: 

 utrzymanie obecnego systemu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego na terenie gminy, 

 utrzymanie funkcji leśnej na terenie miasta z zapewnieniem ciągłości powiązań 

przyrodniczych, 

 dostosowanie zagospodarowania przestrzennego w rejonach cennych turystycznie do potrzeb 

przyszłego rozwoju turystyki i rekreacji, 

 wykorzystanie lasów do celów rekreacyjnych przy współpracy z nadleśnictwem, 

 rozwój funkcji turystycznej w rejonie istniejących lasów, 

 wykorzystanie zbiornika retencyjnego do celów rekreacyjnych. 

 

 W zakresie kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu miasta Świdnik, zmiany będą 

ukierunkowane, na jakość urbanistyczną i ochronę środowiska kulturowo-przyrodniczego. Zakłada się 

kształtowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, spójnej w zakresie skali i formy  

z otoczeniem. Przewiduje się rozwój struktury miejskiej z zachowaniem segregacji miejsc pracy                 

i miejsc zamieszkania. Wyróżnienie podstawowych elementów kształtujących krajobraz i strukturę 

przestrzenną pozwoliło określić ramy zasad jej rozwoju przestrzennego. 

 

5.5.2 Strefy polityki przestrzennej 

 

Znaczne zróżnicowanie planowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Świdnik 

wynikające z odmiennych uwarunkowań rozwoju, a przede wszystkim z położenia względem miasta 

wojewódzkiego Lublin i podstawowego układu drogowego oraz ustanowienia obszarów chronionych 

były powodem wyznaczenia trzech stref o odmiennych priorytetach rozwojowych. 
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Ryc. 37. Strefy polityki przestrzennej: A, B, C na planie Świdnika. Źródło: Opracowanie własne.    

 

I - Strefy Polityki Przestrzennej  

 

A -  Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej - Strefa śródmiejska   

 

Jest to najstarsza część miasta, gdzie większość obszaru zabudowana została wg zasad 

pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego i gdzie proponuje się utworzyć strefy ochrony 

wartości kulturowych, doceniając walory  architektoniczne jak i kompozycji urbanistycznej zespołu.  

 

B - Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy mieszkaniowej  

wielorodzinnej i jednorodzinnej 

Do strefy tej zaliczono południowy rejon miasta z obszarem leśnym w jego centralnej części.  

Las Rejkowizna wraz z powiązanymi z nim innymi ciągami zieleni stanowi system gwarantujący 

ograniczenie intensywności parcelacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie 

właściwych warunków mikroklimatycznych. Największe osiedle zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej to rejon Adampol, położony na wschód od lasu.  

 

C -  Strefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy aktywności 

gospodarczej 

 

Do strefy tej zaliczono: północną cześć  miasta, stanowiącą główną jednostkę aktywności 

gospodarczej miasta. Jej granicą od południa jest linia kolejowa. Rejon związany jest z Portem 

Lotniczym Lublin S.A oraz Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Świdnik. Tereny na zachód 
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od trawiastej płyty lotniska, ograniczone linią kolejową i drogą krajową S12/17 wskazuje się, jako 

nowe tereny inwestycyjne, będące przedłużeniem strefy ekonomicznej Lublina.  

 

II- Obszary zdegradowane 

 

Wyznacza się obszary zdegradowane przewidziane do przekształcenia w pierwszej kolejności, 

którymi są obszary rewitalizacyjne w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Świdnik na 

lata 2007 – 2015 zlokalizowane w strefie A i strefie C; 

Obszary zdegradowane przewidziane do przekształcenia w pierwszej kolejności 

 

 
 

Ryc. 38.  Lokalizacja obszarów rewitalizacyjnych na planie Świdnika  

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2007-2015  

 

Szczegółowy opis obszarów, w tym dokładnej ich lokalizacji, zawarty jest w punkcie 5.19 

Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.  

 

Strefa A - Strefa rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej - Strefa śródmiejska 

 

Osiami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi rejonu są ulice: Racławicka, Wyszyńskiego i Aleja 

Armii Krajowej. Jest to najstarsza część miasta, gdzie większość obszaru zabudowana została wg 

zasad pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego i gdzie proponuje się utworzyć strefy 

ochrony wartości kulturowych, doceniając walory zarówno architektoniczne jak i kompozycji 

urbanistycznej zespołu.  Obszar do objęcia strefą ochrony planistycznej zgodnie z rysunkiem SUiKZP.  
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Szczególnej uwagi wymaga zagospodarowanie terenów przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, 

rezerwowanych pod funkcje usługowe o charakterze ogólno-miejskim i regionalnym. Centralne 

położenie tego miejsca, jak i rola usług wyższego rzędu, jaka powinna im przypaść w rozwoju miasta, 

wymagają ustalenia wysokich wymogów przestrzennych i architektonicznych dla przyszłych 

inwestorów. Istotne jest tu ustalenie dużej intensywności zabudowy (min. 2, 0) oraz wymóg 

kształtowania struktury ośrodka usługowego jako wielofunkcyjnego centrum koncentracji usług 

komercyjnych, publicznych i administracji.  

Ustala się  możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m²,  sąsiadujących bezpośrednio z terenami o symbolach: MWU, MNU, U, AG, wyłącznie na 

zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod funkcje 

usługowe: 

1) teren usługowy w rejonie skrzyżowania ulic Racławickiej i Alei Lotników Polskich; 

2) teren usługowy przyległy od wschodu do ulicy Armii Krajowej w sąsiedztwie ternu MW; 

3) tereny usługowe w rejonie skrzyżowania ulic Racławickiej i Wyszyńskiego po stronie 

północnej; 

Tereny usługowe komercyjne i publiczne wskazuje się w poszczególnych centrach dzielnic 

mieszkaniowych. Usługi centrotwórcze w rejonie śródmiejskim mają szczególne znaczenie.  

Wskazuje się lokalizację przystanku dla busów w sąsiedztwie skrzyżowaniu ulic: Racławickiej i 

Wyszyńskiego po stronie południowo-wschodniej, w okolicy Zespołu Szkół nr  2. 

Na rozwój terenów mieszkaniowych przeznaczona jest również wschodnia część miasta - na 

wschód od ulic Kusocińskiego i Alei Armii Krajowej.  

 

Strefa B - Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej 

 

Tereny na południe od śródmieścia przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jako kontynuacja zabudowy śródmiejskiej.  

Rejon Brzeziny Kalina przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i jednorodzinną ekstensywną (wokół lasu Bażantarnia). Osiami komunikacyjnymi i funkcjonalnymi 

tego obszaru są ulice: Kardynała Wyszyńskiego i NSZ „Solidarność”.  

W centralnej części tego rejonu znajduje się obszar leśny, którego powiązania ciągami zieleni z 

sąsiednimi terenami otwartymi i leśnymi stanowią system gwarantujący ograniczenie intensywności 

parcelacji dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i utrzymanie właściwych warunków 

mikroklimatycznych. W północnej części rejonu przewiduje się niewielkie zespoły zabudowy 

wielorodzinnej i usługowej, jednak przeważająca forma jego zagospodarowania to zabudowa 

jednorodzinna na działkach wydzielonych. Jest to rejon stosunkowo młody, którego 

zagospodarowanie jest dopiero rozpoczęte. Polityka przestrzenna w rejonie „Brzeziny-Kalina” 

uwzględnia społeczne postulaty (wnioski mieszkańców, właścicieli działek i nieruchomości) rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego i usług komercyjnych kosztem terenów rolnych.  

Głównymi osiami komunikacyjnymi i funkcjonalnymi obszaru są ulice: Racławicka, Traugutta  

i Wojska Polskiego. Tradycja budowlana tego rejonu sięga początku XX wieku, kiedy to doceniając 

istniejące walory klimatyczne zaczęto budować  wille mieszkalne w ogrodach. Z chwilą powstania 

miasta Świdnika – rejon Adampola stał się stopniowo atrakcyjnym obszarem parcelacji dla potrzeb 

budownictwa jednorodzinnego, którego intensywność jednak osiągnęła taki stopień, że obecnie mówić 

należy o mikropresji inwestycyjnej i konieczności zastosowania ograniczeń w dalszym jego 

zagospodarowaniu (szczególnie w zakresie wtórnej parcelacji, intensyfikacji zagospodarowania 

kubaturowego posesji i rezygnacji z terenów ogólnodostępnych i usług w zieleni na działkach 
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wydzielonych). Elementem polaryzacyjnym dla rozwoju tej jednostki jest dworzec kolejowy, któremu 

towarzyszy teren usługowy, nie wykorzystany jeszcze w całości funkcjonalnie i architektonicznie.  

W sąsiedztwie dworca PKP zakłada się zlokalizowanie dworca obsługującego komunikację 

miejską i zamiejscową, pełniącego rolę głównego węzła przesiadkowego. 

Największe osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej to rejon Adampol, położony na 

wschód od lasu Rejkowizna. Jest to osiedle o dużej intensywności zabudowy i działkach o małej  

powierzchni ok. 500 m². Dopuszcza się tu uzupełnienie istniejącej zabudowy. Zabudowa 

mieszkaniowa osiedla Adampol będzie rozwijać się w kierunku południowym, pomiędzy ulicami 

Drewnianą i Aleją Lotników Polskich, aż do południowej granicy miasta, tworząc rejon Zachód. Na 

zachód od ulicy Drewnianej przewiduje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ustala się 

stopniowe zmniejszanie intensywności zabudowy w kierunku węzła „Lublin Felin”.  

Fragment obszaru na południe od Lasu Rejkowizna przeznaczony jest pod ekstensywną 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Tereny usługowe komercyjne i publiczne wskazuje się w poszczególnych centrach dzielnic 

mieszkaniowych. Ustalono nowe strefy aktywności usługowej na południe od linii kolejowej, które 

wskazane zostały na obrzeżach struktury miejskiej – jako położone przy obiektach generujących ruch 

(Dworzec PKP, droga krajowa S12/17, węzeł „Lublin Felin”, „węzeł Świdnik”) co powoduje, że są 

one atrakcyjne dla prowadzenia działalności biznesowej. Ich rozwój nie będzie miał jednak 

bezpośrednio wpływu, na jakość infrastruktury społecznej poszczególnych jednostek mieszkaniowych. 

Stąd konieczność zabezpieczenia możliwości rozwoju sieci obiektów usługowych stopnia 

podstawowego w poszczególnych dzielnicach.  

Tereny na południe od lasu Rejkowizna przeznacza się pod nowe tereny dla usług sportu             

i rekreacji. Tereny te graniczą od południa z ulicą Jana Pawła  II,  od wschodu z  ekstensywną 

zabudową mieszkaniową, a od zachodu z węzłem „Lublin Felin”.  

 

Strefa C - Strefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominacją zabudowy 

aktywności gospodarczej 

  

Północna część miasta, jest główną jednostką aktywności gospodarczej. Jej granicą jest linia 

kolejowa. Rejon związany jest z Portem Lotniczym Lublin S.A oraz Wytwórnią Sprzętu 

Komunikacyjnego „PZL - Świdnik położonym po południowej stronie lotniska. Tereny na zachód od 

trawiastej płyty lotniska, ograniczone linią kolejową i drogą krajową S12/17 wskazuje się, jako nowe 

tereny inwestycyjne.  

Istotną rolę dla rozwoju miasta odgrywa Regionalny Park Przemysłowy Sp. z o. o., który 

posiada rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną zewnętrzną i wewnętrzna: drogę dla samochodów 

TIR, bocznicę kolejową z rampami rozładowczymi. Potencjał Parku i innych zakładów stanowią takie 

elementy jak: sąsiedztwo lotniska regionalnego i połączenie drogi dojazdowej do Świdnika z 

obwodnicą lubelską, która jest fragmentem budowanej drogi ekspresowej S-12/17. 

Główne zamierzenia dla tego obszaru obejmują rozwój funkcji aktywności gospodarczej na 

dotychczasowych terenach komunikacji lotniczej (KL) po obu stronach ulicy Lotniczej (drogi 

wojewódzkiej nr 822) oraz terenach użytkowanych rolniczo, przy uwzględnieniu ograniczeń 

wynikających z lokalizacji lotniska i towarzyszących mu urządzeń radionawigacyjnych. Czynnikiem 

warunkującym atrakcyjność tego terenu jest jego dostępność komunikacyjna poprzez węzeł „Lublin 

Zadębie” do drogi krajowej, a także sąsiedztwo kolei i portu lotniczego. Osią komunikacyjną obszaru 

stanie się ul. Nadleśna, w której przebiegać będą główne ciągi infrastruktury technicznej obsługujące 

obszar. Tereny położone najbliżej lotniska przeznaczone będą pod usługi. Na terenach obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów wskazuje się strefowanie uciążliwości przemysłu. 
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Zespół Franciszków – to wydzielona funkcjonalnie i przestrzennie enklawa terenu dostępna od 

ulicy Chemicznej, na północ od linii kolejowej. Funkcjonujące tu obiekty pozostaną, jako zespół o 

funkcji produkcyjno-usługowej, odizolowanej nieco od pozostałych terenów aktywności gospodarczej 

z racji swojego specyficznego położenia w obszarze miasta Świdnika.  

Tereny usługowe komercyjne i publiczne wskazuje się w poszczególnych centrach dzielnic.  

Ustala  możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 400-2000m² na 

terenach oznaczonych symbolami U, UAG wyłącznie na zasadach określonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

5.6 Kierunki przemian struktury funkcjonalnej - przeznaczenie terenów 

 

Planowana struktura funkcjonalna miasta Świdnik sankcjonuje obecny rozkład funkcji, a także 

intensywność i kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennych, związanych z portem lotniczym                   

i rozwojem strefy ekonomicznej. Na terenie miasta Świdnik planuje się przede wszystkim rozwój 

funkcji mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi usługami, a także rozwój funkcji turystycznej, usług 

sportu i rekreacji. Jednocześnie promuje się rozwój terenów produkcyjnych i usługowych i utworzenie 

specjalnej strefy ekonomicznej, z uwzględnieniem istniejącego parku technologicznego. 

 

W studium wyznaczono obszary inwestycyjne o dominujących funkcjach: 

1. mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU) 

2. mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 

3. mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) 

4. mieszkaniowej jednorodzinnej (MN(U)) 

5. mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNe) 

6. zagrodowej (RM/R) 

7. usług sportu, turystyki i rekreacji (US) 

8. usługowej (U)   

9. usługowej z zabudową o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 
(UC) 

10. aktywności gospodarczej (AG) 

11. usług i aktywności gospodarczej (UAG) 

12. komunikacji lotniczej (KL) 

 

W studium wyznaczono obszary nieinwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 ogrodów działkowych (ZD) 

 cmentarzy (ZC) 

 zieleni urządzonej (ZP) 

 zieleni izolacyjnej (ZI) 

 rolnej (R) 

 lasów – (ZL) 

 wód powierzchniowych (W) 
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5.6.1 Strefa A  

 

Strefa rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą zabudowy mieszkaniowo - usługowej - Strefa 

Śródmiejska (A)  

 

Planuje się, że strefa A będzie obszarem rozwoju następujących funkcji:  

 mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; 

 usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym związanych z  pełnieniem funkcji ośrodka 

powiatowego przez miasto; 

 usług komercyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, głównie handlowych; 

 usług produkcyjnych i magazynowo-składowych.  

 

Za rozwojem wyżej wymienionych funkcji w strefie A przemawiają: 

 wysoki stopień uzbrojenia terenu; 

 dobra dostępność komunikacyjna terenu zarówno pod względem komunikacji kołowej jak i 

kolejowej; 

 rezerwy terenowe; 

 obecne  funkcje, przeznaczenie terenu; 

 rozstrzygnięcia planistyczne dla rozwoju tych funkcji w obowiązujących planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna strefy A: 

 

 
Ryc. 39. Zasięg Strefy polityki przestrzennej A. Źródło: Opracowanie własne.    

 

W Strefie A wyznaczono obszary inwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU) 

 mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) 

 mieszkaniowej jednorodzinnej (MN(U)) 

 zagrodowej (RM/R) 
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 usług sportu, turystyki i rekreacji (US) 

 usługowej (U) 

 usługowe z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2  

(UC)  

 aktywności gospodarczej (AG). 

 

 

W Strefie A wyznaczono obszary nieinwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 ogrodów działkowych (ZD) 

 zieleni urządzonej (ZP) 

 rolnej (R) 

 wód powierzchniowych (W) 

 

5.6.2 Strefa B 

 

Strefa ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą zabudowy  mieszkaniowej (B) 

 

Planuje się, że strefa B będzie obszarem ekstensywnego rozwoju następujących funkcji:  

 mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; 

 usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym związanych z  pełnieniem funkcji ośrodka 

powiatowego przez miasto; 

 usług komercyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, głównie handlowych; 

 usług produkcyjnych i magazynowo-składowych.  

 

Za rozwojem wyżej wymienionych funkcji w strefie B przemawiają: 

 dominujący w tej strefie obszar Lasu Rejkowizna sprzyjający funkcji mieszkaniowej                

i rekreacyjnej;  

 zwarta zabudowa,  

 uzbrojenie terenu; 

 dobra dostępność komunikacyjna terenu zarówno pod względem komunikacji kołowej jak         

i kolejowej; 

 rezerwy terenowe; 

 obecne  funkcje, przeznaczenie terenu; 

 rozstrzygnięcia planistyczne dla rozwoju tych funkcji w obowiązujących planach 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna strefy B: 

 

 
Ryc. 40. Zasięg Strefy polityki przestrzennej B. Źródło: Opracowanie własne.    

 

W Strefie B wyznaczono obszary inwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU), 

 mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 

 mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU), 

 mieszkaniowej jednorodzinnej (MN(U)), 

 mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNe), 

 usług sportu, turystyki i rekreacji (US/U), 

 usługowej (U), 

 usługowej i aktywności gospodarczej UAG, 

 

W Strefie B wyznaczono obszary nieinwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 ogrodów działkowych (ZD), 

 cmentarzy (ZC), 

 zieleni urządzonej (ZP), 

 rolnej (R), 

 lasów  (ZL). 
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5.6.3 Strefa C 

 

Strefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z przewagą funkcji aktywności gospodarczej (C) 

 

 
 

Ryc. 41. Zasięg Strefy polityki przestrzennej C. Źródło: Opracowanie własne.    

 

Planuje się, że strefa C będzie obszarem intensywnego  rozwoju następujących funkcji:  

 aktywności gospodarczej; 

 usług komercyjnych i publicznych, w tym o znaczeniu ponadlokalnym; 

 komunikacji lotniczej; 

 usług sportu i rekreacji;  

 

Za rozwojem wyżej wymienionych funkcji w strefie A przemawiają: 

 wysoki stopień uzbrojenia wschodniej części obszaru; 

 dobra dostępność komunikacyjna terenu zarówno pod względem komunikacji kołowej jak 

 i kolejowej; 

 rezerwy terenowe; 

 obecne  funkcje, przeznaczenie terenu; 

 rozstrzygnięcia planistyczne dla rozwoju tych funkcji w obowiązujących planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

W Strefie C wyznaczono obszary inwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 aktywności gospodarczej (AG), 

 usługowej i aktywności gospodarczej (UAG), 

 usługowej (U), 

 mieszkaniowej jednorodzinnej (MN(U)), 

 usług sportu, turystyki i rekreacji (US), 

 komunikacji lotniczej (KL). 
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W Strefie C wyznaczono obszary nieinwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 zieleni urządzonej (ZP), 

 zieleni działkowej ( ZD), 

 zieleni niskiej (ZN),  

 

5.7 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów 

 

5.7.1 Zasady ogólne  

Na obszarze opracowania w poszczególnych strefach wyodrębnione zostały tereny 

funkcjonalne, dla których ustalono podstawowe przeznaczenie oraz określono ogólne zasady  

 i wskaźniki zagospodarowania. Tereny te zostały wydzielone zgodnie z wnioskami wynikającymi  

z uwarunkowań oraz przyjętymi kierunkami   i zasadami rozwoju. 

Zakłada się, że strukturę funkcjonalno - przestrzenną miasta tworzą jednostki o dominujących  

funkcjach mieszkaniowych, aktywności gospodarczej i usługowej. Każda funkcja rozwija się 

  i przekształca w sposób indywidualny. Jest to kontynuacja segregacji miejsc pracy i zamieszkania. 

Jedynie funkcje usługowe przenikają tkankę miejską bez względu na sposób zagospodarowania.  

Ogólne zasady polityki przestrzennej: 

 stosowanie wartości wskaźników urbanistycznych: maksymalnej wysokości zabudowy, 

powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej, wskaźnika intensywności zabudowy, 

minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

 dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii; 

 zakaz sytuowania obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastrukturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko,   

 zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej, produkcyjnej 

lub technicznej powodującej przekroczenie standardów  jakości środowiska w zakresie emisji 

substancji do powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu i wibracji, poza działką 

budowlaną, na której działalność ta jest prowadzona;  

 dopuszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  

w zasięgu uciążliwości, pod warunkiem zastosowania, na koszt i staraniem inwestora, 

środków technicznych zmniejszających te uciążliwości poniżej poziomu ustalonego  

w przepisach odrębnych;  

 w strefie oddziaływania lotniska zabudowę należy realizować z zastosowaniem rozwiązań 

technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku  

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

 nakazuje się dostosowanie do obowiązujących ograniczeń wysokości zabudowy określonych 

w dokumentacjach rejestracyjnych lotniska Lublin, lotniska śmigłowcowego Świdnik 

k/Lublina zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne  

w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130 poz 1192 z poźn. zm.). 

 ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia,  

w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich 

skrajnie, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r.  

w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne 

w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130 poz 1192 z poźn. zm) 
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 wszelkie obiekty budowlane o wysokości od 100 m i więcej nad poziomem terenu stanowią 

przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych 

statków powietrznych muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;  

 obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, 

powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej 

przez powierzchnie ograniczające;   

 każda ewentualna zmiana cech lotniska, w tym zmiana przebiegu granic lotniska, budowa  

i rozbudowa infrastruktury lotniskowej, wymaga wydania, na wniosek zarządzającego 

lotniskiem śmigłowcowym Świdnik k/Lublina lub zarządzającego lotniskiem Lublin 

zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

 zabrania się w odległości do 5 km od granicy lotniska budowy lub rozbudowy obiektów 

budowlanych, które mogą stanowić miejsce żerowania ptaków oraz zabrania się hodowania 

ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;  

 zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze na 

nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania;  

 zakaz realizacji szpitali, domów opieki społecznej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży w strefie oddziaływania lotniska – w granicach 

hipotetycznej  izofony LAeqD=55 dB, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

 w granicach istniejących działek z zabudową zagrodową dopuszcza się adaptację, remont, 

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w strefie oddziaływania lotniska pod 

warunkiem zastosowania pkt. 6;  

 nakaz zapewnienia jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez stosowanie 

rozwiązań minimalizujących uciążliwości akustyczne od lotniska, drogi krajowej, 

wojewódzkiej i linii kolejowej;  

 ustala się bieżące użytkowanie na poszczególnych terenach, do czasu ich docelowego 

zagospodarowania;  

 zakaz sytuowania nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących, 

zlokalizowanych w odległości mniejszej, niż 12 m od granicy lasów, 

 nakaz egzekwowania zasad i ograniczeń kształtowania zabudowy w strefach uciążliwości 

lotniska, kolei, w strefach dróg: ekspresowej i wojewódzkiej, w strefie sanitarnej cmentarza, 

w strefie ochrony ujęcia wody;  

 nakaz zachowania istniejących lasów oraz zalecenie ochrony zadrzewień w istniejących  

i planowanych ciągach ekologicznych;  

 zakaz zabudowywania i przerywania ciągłości Ekologicznego Systemu Obszarów 

Chronionych miasta, wrysowanych na rysunku Studium;  

 zachowuje się istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów cmentarza ZC;  

 zachowuje się istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów ogrodów działkowych ZD; 

 

 

Studium stanowi zasady polityki przestrzennej miasta i nie należy interpretować rysunku 

Studium, jako ścisłego wyznacznika granic.  Linie rozgraniczające terenów zostaną uściślone w 

planach miejscowych, zgodnie z zasadami określonymi w Studium, przy jednoczesnym dostosowaniu 

rozwiązań szczegółowych do bieżących uwarunkowań, potrzeb oraz wniosków wynikających  

z uzgodnień, opinii i analiz.  
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5.7.2 Zasady zagospodarowania terenów 

 

5.7.2.1  Tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami MWU 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 rozwój funkcji centrotwórczych z głównym udziałem zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz usług,   

 koncentracja usług publicznych kształtujących pozytywny wizerunek obszaru 

śródmiejskiego, zapewniających atrakcyjność również po południu i w dni wolne od 

pracy, 

 utrzymanie funkcji mieszkalnej jako funkcji dominującej, 

 kształtowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, spójnej w zakresie 

skali i formy ze zurbanizowanym  otoczeniem i zasobami przyrodniczymi,  

 kształtowanie  przestrzeni publicznych w sposób sprzyjający codziennej rekreacji, 

organizowaniu imprez plenerowych, dostępności dla ruchu pieszego i rowerowego, 

 kształtowanie planowej polityki przestrzennej zapewniającej dostęp publiczny do 

niezabudowanych terenów usług, 

 kształtowanie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc parkingowych, 

 ochrona terenów biologiczne czynnych oraz kształtowanie polityki przestrzennej   

w zakresie utrzymania zieleni urządzonej, 

  

Przeznaczenie podstawowe: 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

- usługi publiczne; 

- usługi bezpieczeństwa publicznego, 

 inne usługi nieuciążliwe, przy czym lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży 400-2000m² ustala się wyłącznie na zasadach określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

- zieleń urządzona, place zabaw dla dzieci, boiska, infrastruktura sportowa; 

- drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

- obiekty budowlane do parkowania, 

- infrastruktura techniczna, 

- obiekty małej architektury; 

 

Zakaz lokalizowania: 

- usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

- wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². 

 

Wyznacza się tereny zabudowy wielorodzinnej wraz z programem usługowym w parterach,  

a także usług w formie wolnostojącej, które pomiędzy Aleją Lotników Polskich, ul. Kusocińskiego 

 i Armii Krajowej, Aleją NSZZ Solidarność, ul. Okulickiego stanowią obszar śródmiejski Świdnika.  

Przy ul. Drewnianej wyznacza się rezerwę terenów pod budownictwo wielorodzinne. Wraz  

z zabudową wielorodzinną wskazuje się na tych terenach utrzymanie i rozwój funkcji centrum 

administracyjnego, kulturalnego, handlowego i gospodarczego. Nową zabudowę będącą 

uzupełnieniem istniejącego zagospodarowania należy architektonicznie dostosować do istniejącego 
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sąsiedztwa, aby zabudowa nie powodowała dysharmonii pomiędzy nowym a istniejącym 

zainwestowaniem.   

Usługi publiczne dopuszcza się tworzyć w postaci dominant przestrzennych, dla których należy 

ustalić odpowiednie wskaźniki w planach miejscowych.  

Na terenach MWU dopuszcza się usługi handlu z zabudową o powierzchni sprzedaży od 400 do 

2000 m
2 

oraz usługi sportu i rekreacji, publiczne usługi, urządzenia infrastruktury technicznej 

 i komunikacji.  Ustala się projektowanie usług w taki sposób, żeby potencjalna uciążliwość zamykała 

się w granicach działki, na której jest wytwarzana. 

W celu podniesienia standardu funkcjonalno-przestrzennego centrum miasta utrzymuje się 

istniejące i wprowadza nowe tereny zieleni miejskiej, dla których zasady zagospodarowania zawarto 

w dalszej części niniejszego studium.  Wzdłuż terenów zieleni i w ciągu ekologicznym wyznacza się 

ścieżki rowerowe. Ustala się rozwój ogrodów dydaktycznych przy szkołach.  

Preferuje się zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach inwestycji, 

z dopuszczeniem realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych 

obsługujących obiekt. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy wielorodzinnej  

 7 kondygnacji nadziemnych (24 m) na obszarze śródmiejskim Świdnika,   

 5 kondygnacji nadziemnych (18m) i dominanty przestrzenne do 6 kondygnacji nadziemnych 

(21m) na pozostałych obszarach (tj. przy ul. Drewnianej i ul. Kolorowej);  

2. Wskaźniki intensywności zabudowy: do ustalenia w planach miejscowych 

3. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

 dla działki z zabudowa mieszkaniową - 25 %;  

 dla działki budowlanej z zabudową usługową - 15 %; 

4. Minimalna liczba miejsc do parkowania: do ustalenia w planach miejscowych. 

 

 

5.7.2.2  Tereny zabudowy wielorodzinnej MW 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 utrzymanie funkcji mieszkalnej jako funkcji dominującej, 

 kształtowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych z obiektami usługowymi  

w formie dominant przestrzennych; 

 kształtowanie przestrzeni niezabudowanych w sposób przyjazny z punktu widzenia 

dostępności ruchu pieszego i rowerowego oraz rekreacji codziennej; 

 kształtowanie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc parkingowych; 

 ochrona terenów biologiczne czynnych oraz kształtowanie polityki przestrzennej w zakresie 

utrzymania zieleni urządzonej; 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z dopuszczeniem usług publicznych, innych usług 

nieuciążliwych w lokalach wbudowanych w zabudowę mieszkaniową lub w obiektach 

wolnostojących;  
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Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, place zabaw dla dzieci, boiska, infrastruktura sportowa; 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego; 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

 wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz 

 z dopuszczonym programem usług, usytuowanych w parterach budynków – na nie więcej niż 30% 

powierzchni całkowitej zabudowy mieszkaniowej.  

Dopuszcza się nieuciążliwe usługi w obiektach wolnostojących (oświaty, handlu, gastronomii 

itd.), zieleń urządzoną. 

Utrzymuje się istniejące tereny zieleni będące miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców 

miasta. Usługi publiczne należy tworzyć w postaci dominant przestrzennych, dla których poniżej 

przyjęto odrębne wskaźniki urbanistyczne.  

W celu podniesienia standardu funkcjonalno-przestrzennego dzielnic mieszkaniowych 

utrzymuje się istniejące i wprowadza nowe tereny zieleni miejskiej. Wzdłuż terenów w ciągu 

ekologicznym wyznacza się ścieżki rowerowe. Wskazuje się rozwój ogrodów dydaktycznych przy 

szkołach.  

Preferuje się zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenach inwestycji (liczba do ustalenia  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy  –  do 5 kondygnacji nadziemnych (18 m), 

 dla dominant przestrzennych  –  do 6  kondygnacji nadziemnych (21 m), 

2. Wskaźniki intensywności zabudowy: do ustalenia w planach miejscowych; 

3. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

 dla działki z zabudową usługową - 20% 

 dla działki z zabudową mieszkaniową – 25 % 

4. Minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia w planach miejscowych. 

 

5.7.2.3  Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami MNU 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 utrzymanie i rozwój funkcji mieszkalnej wraz z usługami poprawiającymi jakość życia 

mieszkańców, 

 prowadzenie polityki przestrzennej polegającej na sukcesywnym dogęszczaniu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, w ramach dopuszczonych wskaźników urbanistycznych;   

 kształtowanie zabudowy spójnej w zakresie formy i skali z zabudową sąsiednią oraz 
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krajobrazem, 

 kształtowanie funkcji usługowej w sposób niekolidujący z sąsiednią zabudową mieszkaniową, 

w tym poprzez wprowadzanie terenów zieleni izolacyjnej;  

 planowe kształtowanie terenów związanych z rekreacją codzienną, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

 eliminowanie przeznaczenia konfliktowego pod względem: funkcjonalnym, ładu 

przestrzennego oraz społecznym, 

 tworzenie pomiędzy potencjalnie kolidującymi funkcjami, stref wolnych od zabudowy oraz 

terenów zieleni izolacyjnej 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

ekstensywna; 

 usługi nieuciążliwe w obiektach wolnostojących i lokalach wbudowanych w zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 

 lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 400-2000m² ustala się 

wyłącznie na zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

 wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 

wbudowanymi w budynki mieszkalne lub lokalizowanymi w obiektach wolnostojących.  

Dopuszcza się nieuciążliwe usługi publiczne i komercyjne, w tym również usługi sportu              

i rekreacji, tereny zieleni  oraz urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.  

Koncentracja usług komercyjnych powinna odbywać się wzdłuż dróg gminnych i jako centra 

poszczególnych osiedli mieszkaniowych.  

Ze względu na bliskość ścisłego centrum miasta nakazuje się uzupełnić program usług w rejonie 

Brzeziny Kalina. Na tym osiedlu planuje się rozwój zabudowy szeregowej wraz z uzupełnieniem 

istniejącej zabudowy wolnostojącej. Wschodnią część miasta (od ulicy Kusocińskiego na wschód) 

przeznacza się pod zabudowę bliźniaczą, szeregową i wolnostojącą. 

Niezainwestowany teren na południowo – wschodnim krańcu miasta przeznacza się na 

budownictwo jednorodzinne wraz z wolnostojącymi usługami, które powinny tworzyć centrum 

osiedlowe. Do czasu docelowego zainwestowania terenu i rozwoju infrastruktury technicznej, 

dopuszcza się kontynuację rolniczego użytkowania tego terenu. 
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WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy mieszkaniowej – 2 kondygnacje nadziemne  + poddasze (12 m) , 

 dla  zabudowy usługowej – 4 kondygnacje nadziemne (16 m) , 

2. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

 dla działki z zabudową mieszkaniową - 40% 

 dla działki z zabudową usługową - 20% 

3. Wskaźniki intensywności dla zabudowy  do ustalenia w planach miejscowych;  

4. Minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia  w planach miejscowych; 

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej i usług – 

do ustalenia w miejscowych planach. 

 

5.7.2.4  Tereny zabudowy jednorodzinnej MN(U) 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 utrzymanie i rozwój funkcji mieszkalnej wraz z usługami poprawiającymi, jakość życia 

mieszkańców, 

 kształtowanie zabudowy spójnej w zakresie formy i skali z zabudową sąsiednią oraz 

krajobrazem, 

 planowe kształtowanie terenów związanych z rekreacją codzienną, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

 eliminowanie przeznaczenia konfliktowego pod względem: funkcjonalnym, ładu 

przestrzennego oraz społecznym, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 obiekty i lokale usługowe, 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

 stacji paliw. 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 

wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa. Dopuszcza się nieuciążliwe usługi publiczne i komercyjne  

w obiektach wolnostojących oraz wbudowanych w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej zabudowy.  
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Zakłada się uzupełnienie struktury terenów mieszkaniowych o usługi publiczne i komercyjne: 

obiekty oświaty, sportu i zdrowia, a także usługi handlu. Zaleca się zachowanie istniejących i rozwój 

terenów zieleni publicznej i przydomowych ogrodów, w celu kształtowania ciągłości Ekologicznego 

Systemu Obszarów Chronionych miasta. Zabudowa mieszkaniowa powinna być realizowana na 

zasadzie uzupełniania istniejącej zabudowy. Dalszy rozwój planuje się na terenach bezpośrednio 

przylegających do już zainwestowanych. 

Rozmiary działek powinny być zgodne z przyjętymi wskaźnikami, odpowiednio dla zabudowy 

wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej.  

Na terenie pomiędzy ulicami: Aleja Lotników Polskich, Drewniana i Piasecka preferuje się 

zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą, kształtując ją w prostopadłą siatkę dróg lokalnych 

i dojazdowych. Tereny zabudowy jednorodzinnej na południe od Lasu Rejkowizna i wokół Lasu 

Bażantarnia proponuje się przeznaczyć w części pod zabudowę jednorodzinną ekstensywną.  

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość zabudowy dla: 

 zabudowy mieszkaniowej – 3 kondygnacje nadziemne  (12 m) , 

 usług publicznych – 4 kondygnacje nadziemne (15 m), 

 pozostałych usług –  3 kondygnacje nadziemne (12 m). 

2. Wskaźniki intensywności zabudowy: do ustalenia w planach miejscowych; 

3. Minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia  w planach miejscowych; 

4. Minimalna powierzchnia nowo-wydzielanych działek dla zabudowy: 

- do ustalenia w miejscowych planach; 

5. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

 30% dla każdej działki budowlanej 

 

5.7.2.5  Tereny zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej MNe 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 utrzymanie i rozwój funkcji mieszkalnej;  

 kształtowanie zabudowy zapewniającej jej spójność w zakresie formy i skali z zabudową 

sąsiednią oraz krajobrazem; 

 planowe kształtowanie terenów związanych z rekreacją codzienną, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

 eliminowanie funkcji konfliktowych pod względem: funkcji, ładu przestrzennego oraz 

społecznym, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 

 obiekty i lokale usługowe z zakresu turystyki i rekreacji, 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 
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Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

 wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

 stacji paliw, 

 

 Zabudowę jednorodzinną ekstensywną planuje się przy południowej granicy Lasu Rejkowizna 

 i wokół Lasu Bażantarnia. Nakazuje się utrzymanie przejść i dojazdów do lasów w odległościach 

minimum co 500 m. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość dla: 

 zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe (10 m), 

2. Wskaźniki intensywności zabudowy : do ustalenia w planach miejscowych; 

3. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

 70% dla każdej działki budowlanej. 

4. Minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia  w planach miejscowych; 

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:  

 dla zabudowy mieszkaniowej - 1200 m
2
, 

 

5.7.2.6  Tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny rolne MR/R 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 ochrona terenów źródeł wody; 

 zabezpieczenie terenów zielonych o naturalnej wegetacji lub związanych z użytkowaniem 

rolnym, 

 utrzymanie i rozwój funkcji mieszkalnej związanej z użytkowaniem rolnym, 

 kształtowanie zabudowy zapewniającej jej spójność w zakresie formy i skali z zabudową 

sąsiednią oraz krajobrazem, 

 ochrona środowiska przyrodniczego, 

 stworzenie funkcji stanowiącej uzupełnienie funkcji sportowo-rekreacyjnej; 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogrodami, 

 użytki rolne, 

 usługi, 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 
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Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 

 wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

 stacji paliw, 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa zagrodowa. Dopuszcza się tereny rolne, 

upraw ogrodniczych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę obsługi technicznej. Jako zabudowę 

zagrodową wskazuje się tereny położone między ul. Krępiecką i ul. Tatarakową.  

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość zabudowy:  - 2 kondygnacje nadziemne (9 m); 

2. Wskaźniki intensywności zabudowy:  do ustalenia w planach miejscowych 

3. Minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia  w planach miejscowych 

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek  - 1200 m
2
; 

5. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50% dla każdej działki budowlanej. 

 

5.7.2.7  Tereny usług sportu, turystyki i rekreacji US 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 wzbogacenie oferty usługowej miasta w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych oraz terenów 

zielonych tworzących system funkcjonalny służący poprawie życia mieszkańców, 

 zachowanie i rozwój wielofunkcyjnych ośrodków sportu i rekreacji o zasięgu lokalnym 

(obiekty na północ od torów kolejowych) 

 kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu spójnej w zakresie formy i skali  

z krajobrazem oraz zabudową sąsiednią, 

 kształtowanie funkcji usługowej w sposób niekolidujący z sąsiednią zabudową mieszkaniową, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

Przeznaczenie podstawowe: 

 obiekty budowlane z zakresu usług sportu i rekreacji,  

 obiekty budowlane z zakresu usług turystyki, 

 z dopuszczeniem  nieuciążliwych usług  publicznych, szczególnie usług kultury; 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 zieleń urządzona, 

 zieleń nieurządzona,  

 drogi dla ruchu kołowego, pieszego, rowerowego (ścieżki rowerowe); 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury, 

 obiekty związane z produkcją energii z ogniw fotowoltaicznych.  

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów, 
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Tereny przeznaczone pod zagospodarowanie rekreacyjno – turystyczne (wypoczynek 

codzienny, cotygodniowy i okresowy – letni i zimowy) wraz z urządzeniami i obiektami sportowymi, 

(siłownie, korty tenisowe itp.). Dopuszcza się usługi towarzyszące oraz rozwój funkcji publicznych, 

szczególnie usług kultury. Dopuszcza się przedsięwzięcia (usługi) mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 

środowiska (np. hotele, obiekty sportowe, garaże, parkingi, itp. związane z funkcją usług sportu 

 i rekreacji). Zaleca się kształtować je w taki sposób, żeby potencjalna uciążliwość zamykała się  

w granicach działki, na której jest wytwarzana. Wszelką wycinkę drzew nakazuje się ograniczyć do 

minimum potrzebnego do realizacji obiektów oraz dojść  i dojazdów do budynków. Ustala się 

wyposażenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 Maksymalna wysokość zabudowy: 

 dla usług publicznych – 15 m, 

 Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50% dla każdej działki budowlanej, 

 

Pozostałe wskaźniki do ustalenia w planach miejscowych.  

  

5.7.2.8  Tereny usługowe z obiektami wielkopowierzchniowymi (UC) 

 

Przez obiekty wielkopowierzchniowe rozumie się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m
2
.  

Charakterystyka głównych założeń: 

 rozwój funkcji usługowej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w szerokim zakresie; 

 obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 

 kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający główne elementy kompozycji 

urbanistycznej; 

 kształtowanie funkcji usługowej w sposób niekolidujący z sąsiednią zabudową mieszkaniową; 

 tworzenie stref wolnych od zabudowy oraz zieleni izolacyjnej pomiędzy kolidującymi 

funkcjami; 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania; 

 eliminowanie funkcji konfliktowych pod względem: funkcji, ładu przestrzennego oraz 

społecznym; 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 obiekty usługowe, 

 obiekt handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² , 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 stacje paliw, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego; 

 parkingi; 

 obiekty budowlane z miejscami  postojowymi dla samochodów, rowerów, itp., 

 obiekty związane z produkcją energii z ogniw fotowoltaicznych, 

 infrastruktura techniczna, 
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 zieleń urządzona, 

 zieleń izolacyjna, 

 obiekty małej architektury, 

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

 usług składowania, przetwarzania i zbierania odpadów. 

 

Dopuszcza się usługi turystyki, rekreacji i kultury, zieleń towarzyszącą obiektom usługowym, a 

także infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.  

 Dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

Wszelka uciążliwość powinna zamykać się w granicach działki. Zaleca się zabezpieczenie 

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w granicach działki (do ustalenia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego). 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Maksymalna wysokość dla 

 obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – 4 kondygnacje nadziemne (15 m), 

 pozostałych usług – 3 kondygnacje naziemne (10 m), 

 dominant towarzyszących wielkopowierzchniowym obiektom handlowym – maksymalnie 25 

m wysokości; 

2. Minimalna powierzchnia  dla nowowydzielanej działki budowlanej:  

 handlu wielkopowierzchniowego – do ustalenia w miejscowych planach; 

 pozostałych usług – do ustalenia w miejscowych planach; 

 

3. Wskaźniki intensywności zabudowy do ustalenia w planach miejscowych  

4. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

 dla terenów usług handlu wielkopowierzchniowego – 20%,  

5. Minimalna liczba miejsc do parkowania - do wyznaczenia w planach miejscowych. 

5.7.2.9   Tereny usług U  

 

W niniejszym Studium utrzymuje się założoną w I zmianie studium, realizację 2-stopniowej 

struktury usług 1-go i 2-go stopnia: 

1  stopień  

 usługi podstawowe ulokowane na terenach jednostek mieszkaniowych.  W zakresie usług 

komercyjnych będą to przede wszystkim obiekty handlu i rzemiosła. W zakresie usług 

publicznych będą to obiekty oświaty i kultury,  sportu, zdrowia.  

 2 stopień 

usługi ogólnomiejskie koncentrujące się w najstarszej części miasta wzdłuż Al. Lotników 

Polskich - Racławickiej - Kosynierów - Okulickiego. Wskazane jest wprowadzenie na 

terenie centrum obowiązku koordynacji inwestycji szczególnie w zakresie obsługi 

komunikacyjnej, parkingowej, a także wzajemnych powiązań funkcjonalnych 

poszczególnych fragmentów jego struktury.  

Zachowuje się ustaloną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego funkcję 

usługową i usługowo-mieszkalną terenów położonych przy ul. Mełgiewskiej i Nadleśnej oraz po 

wschodniej stronie ulicy Lotniczej.  Ze względu na konieczność wyznaczenia stref ochronnych dla 
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urządzenia radionawigacyjnego DVOR/DME, wprowadza się zmianę przeznaczenia terenu z funkcji 

usług komercyjnych handlu i turystyki (UKh,t) na teren zieleni niskiej (ZN) z ograniczeniami  

w zabudowie według  przepisów odrębnych. Na pozostałym terenie przeznaczonym w obowiązującym 

planie pod usługi UKh,t pozostawia się funkcję usług z uwzględnieniem ograniczeń od 

funkcjonującego lotniska. 

Zmiana lokalizacji pasa startowego i uwolnienie  rezerwy terenów przeznaczonych pod 

komunikację lotniczą, jest  przesłanką do zmiany funkcji terenu. Tereny przewidziane 

 w obowiązującym planie pod komunikację lotniczą (KL) przeznacza się na tereny usług o niskiej 

intensywności zabudowy, z zakazem lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 

środowisko. Na terenie przylotniskowym uzasadnione jest dopuszczenie zagospodarowania 

tymczasowego związanego z obsługą czasowych imprez jak pokazy samolotowe wpisane tradycję 

miasta, imprezy rekreacyjne, występy cyrkowe, spotkania edukacyjno-informacyjne. Ze względu na 

sąsiedztwo projektowanego Obszaru Natura 2000 ustala się obowiązek wprowadzenia w planie 

miejscowym strefy wolnej od zabudowy kubaturowej w odległości min. 20 m od granicy użytku 

ekologicznego. Powiększy ona istniejącą strefę buforową o szer. 120 m od granicy z Obszarem Natura 

2000. Strefa ta powstała poprzez utworzenie użytku ekologicznego dla ochrony susła perełkowanego 

na trawiastej płycie lotniska z inicjatywy Rady Miasta Świdnik.   

 

Główne założenia:  

 adaptacja i modernizacja istniejących obiektów usługowych,   

 kształtowanie funkcji usługowej z uwzględnieniem sąsiedztwa tj. zabudowy mieszkaniowej, 

ograniczeń od lotniska pasażerskiego (wraz towarzyszącymi urządzeniami nawigacyjnymi) 

oraz lotniska dla śmigłowców i lądowiska, Obszaru Natura 2000, 

 w sąsiedztwie strefy przylotniskowej utrzymanie funkcji usługowej wprowadzonej do planu 

 w 2003 r. oraz przeznaczenie rezerwy terenów lotniczych (KL) pod funkcję nieuciążliwych 

usług o niskim stopniu zainwestowania,  

 rozwój funkcji usługowej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,  

 tworzenie stref wolnych od zabudowy oraz zieleni izolacyjnej pomiędzy kolidującymi 

funkcjami, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

 eliminowanie funkcji konfliktowych pod względem: funkcji, ładu przestrzennego oraz 

społecznym; 

 kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający główne elementy kompozycji 

urbanistycznej, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 usługi rozumiane jako działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana  

z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, 

 usługi nieuciążliwe tj. nie zaliczone do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko,  

 usługi nieuciążliwe z towarzyszącą funkcją mieszkalną, 

 obiekty handlowe, (lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży  

400-2000m² wyłącznie na zasadach określonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego); 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 funkcja mieszkalna, 

 stacje paliw,  
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 zieleń urządzona i nieurządzona, 

 drogi,  

 obiekty budowlane do parkowania, 

 obiekty związane z produkcją energii z ogniw fotowoltaicznych, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury 

 usługi uzupełniające z zakresu sportu i rekreacji. 

 

Zakaz lokalizowania: 

 usług mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

 wolnostojących masztów telefonii komórkowej, 

 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 

 

Wyznaczone strefy koncentracji usług wskazane zostały na obrzeżach struktury miejskiej – przy 

obiektach generujących ruch (Dworzec PKP, lotnisko, droga krajowa S12/17). Obsługa wymiany 

towarowej, ruchu komunikacyjnego i innych usług towarzyszących są powiązane z funkcjonowaniem 

lotniska i stacji kolejowych. Postuluje się stworzenie  parkingów typu Parkuj i jedź!  przy wjazdach do 

miasta. Zaleca się zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w granicach działki (do 

ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) dla terenów usługowych. 

Wszelka uciążliwość przedsięwzięć powinna zamykać się w granicach działki na której działalność 

jest prowadzona. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 15% dla każdej działki budowlanej, 

 pozostałe wskaźniki do ustalenia w planach miejscowych. 

 

5.7.2.10  Tereny usług i aktywności gospodarczej UAG 

 

W niniejszym studium adaptuje się istniejące zakłady produkcyjne i usługowe przy ul. Żwirki  

i Wigury, ul. Piaseckiej oraz wyznacza się nowe tereny wielofunkcyjne usług i aktywności 

gospodarczej (UAG) po obydwu stronach ulicy Nadleśnej w obszarze między drogą krajową S12/17 

od zachodu, terenami usługowymi od północy i wschodu oraz torami kolejowymi od południa. 

Funkcjonalnie  łączą się one z terenami aktywności gospodarczej położonymi po zachodniej stronie 

drogi ekspresowej S12/17 i stanowią kontynuację terenów przemysłowych od WSK do przemysłowej 

dzielnicy Lublina Zadębie. W strukturze miasta, obszar ten wraz z obszarem AG stanowić powinien 

koncentrację miejsc pracy.  

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 wiodącą zasadą obowiązującą przy wyznaczaniu terenów przeznaczonych na tereny aktywności 

gospodarczej jest zasada dobrego sąsiedztwa i dotrzymania standardów jakości środowiska na 

granicy terenów zgodnie z przepisami szczególnymi, 

 zasada wielofunkcyjnego rozwoju terenów przedsiębiorczości,  

 zabezpieczenie terenów pod rozwój strefy gospodarczej miasta związanej m. in. z rozwojem 

sektora przemysłu lotniczego i wysokich technologii, a także szeroko rozumianej aktywności 

gospodarczej 
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 stworzenie szerokiej oferty inwestycyjnej dla przyszłych podmiotów gospodarczych, 

 kształtowanie funkcji związanej z aktywnością gospodarczą w sposób niekolidujący z sąsiednią 

zabudową mieszkaniową, 

 preferencja dla rozwoju obiektów produkcyjno-usługowych o profilach wspomagających 

aktywizację gospodarczą gminy w szczególności sektora wysokich technologii, przy 

wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Lublina oraz PZL – Świdnik a także logistyki, 

budownictwa, przetwórstwa spożywczego i in.   

 poprawa warunków uzbrojenia terenów rozwoju przedsiębiorczości przez budowę  

i rozbudowę infrastruktury technicznej, dostosowaną do potrzeb zaopatrzenia w energię, 

urządzenia zaplecza sanitarnego (odprowadzenie ścieków, gospodarka odpadami),  

 uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów zasad ochrony środowiska dotyczących m.in. 

ochrony wód i powietrza,  

 tworzenie stref wolnych od zabudowy pomiędzy kolidującymi funkcjami, 

 prowadzenie planowej polityki przestrzennej w zakresie miejsc do parkowania, 

 

Przeznaczenie podstawowe:  

 obiekty budowlane z zakresu usług, produkcji, składów i magazynów,  z dopuszczeniem 

obiektów  handlowych o powierzchni sprzedaży 400-2000m² na zasadach określonych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 stacje paliw, 

 zieleń urządzona, 

 zieleń nieurządzona, 

 infrastruktura techniczna  

 infrastruktura  komunikacyjna: drogi dla ruchu kołowego, pieszego, rowerowego, 

 obiekty budowlane do parkowania, 

 obiekty związane z produkcją energii z ogniw fotowoltaicznych, 

 obiekty małej architektury 

 inne urządzenia związane z funkcją podstawową i dopuszczoną terenu. 

 

 Na wyznaczonych terenach wprowadza się zakaz realizacji urządzeń i instalacji stwarzających 

zagrożenie powstania poważnych awarii przemysłowych. Obowiązuje nakaz respektowania przepisów 

prawa odnośnie dopuszczalnych wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza, wód, gleb oraz hałasu. 

Dla uruchomienia terenów pod rozwój funkcji gospodarczych, konieczne jest uzbrojenie terenów  

w infrastrukturę techniczną. Zaleca się wprowadzenie przez zakłady o produkcji wodochłonnej 

zamkniętego obiegu wody. Ze względu na zróżnicowany profil działalności zaleca się strefowanie 

przemysłu: zakłady o wyższym stopniu uciążliwości powinny być lokalizowane w centralnych 

częściach obszarów aktywności gospodarczej - w oddaleniu od trenów o funkcji usługowo – 

mieszkalnej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach działki (liczba do 

ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). Zagospodarowanie nowych 

terenów nie może naruszać zasad zagospodarowania przestrzennego wynikających z przepisów 

ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury, walorów krajobrazowych obszarów i 

zasad ładu przestrzennego. 
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WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 maksymalna wysokość zabudowy: 

uwzględnić ograniczenia wysokości wynikające z ruchu lotniczego, które zostaną określone  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;  

 minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: do ustalenia w planach   

       miejscowych; 

 wskaźniki intensywności zabudowy: do ustalenia w planach miejscowych 

 minimalna liczba miejsc do parkowania do ustalenia  w planach miejscowych 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% dla każdej działki budowlanej. 

 

5.7.2.11    Tereny aktywności gospodarczej AG  

 

Funkcja AG obejmuje zainwestowane tereny przemysłowe WSK PZL Świdnik z istniejącym 

Regionalnym Parkiem  Przemysłowym, pojedyncze enklawy przemysłu po północnej stronie linii 

kolejowej w rejonie Franciszkowa oraz  rejonie ulicy Krępieckiej. Są to tereny o wysokiej i średniej 

intensywności zagospodarowania z przeznaczeniem gruntów pod zakłady produkcyjne i bazy, 

zaplecza techniczne obiektów usługowych, składowania i magazynowania, a w przypadku terenów po 

WSK,  również obiektów energetyki cieplnej i urządzeń służących ochronie środowiska. Na terenach 

AG dopuszcza się możliwość realizacji obiektów związanych z działalnością rzemieślniczą oraz inną 

działalnością gospodarczą. Zagospodarowanie terenów nie może naruszać zasad zagospodarowania 

przestrzennego wynikających z przepisów ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony dóbr kultury, 

walorów krajobrazowych obszarów i zasad ładu przestrzennego. 

 

   

5.7.2.12  Tereny ogrodów działkowych ZD 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 zabezpieczenie terenów ogrodów działkowych pełniących funkcję rekreacji indywidualnej, 

 zabezpieczenie terenów zielonych poprawiających jakość życia mieszkańców, 

 stworzenie strefy między kolidującymi funkcjami 

 stworzenie korytarzy ekologicznych wraz z innymi funkcjami tworzącymi system 

przyrodniczy, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 ogrody działkowe wraz z integralną pod względem funkcji zabudową, 

 zieleń urządzona, 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego; 

 parkingi, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury, 

 

Zakaz lokalizowania: 

 obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
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Przeznaczeniem podstawowym są tereny ogrodów działkowych.  Zakazuje się przeznaczania tych 

terenów na cele budowlane. Dopuszczona lokalizacja obiektów służących wypoczynkowi 

indywidualnemu jak: altany, urządzenia nawadniające, obiekty przeznaczone do zaspokajania 

wspólnych potrzeb użytkowników działek. Na każdej działce ogrodów działkowych możliwa jest 

realizacja obiektu nie trwale związanego z gruntem o powierzchni zabudowy do 30 m2 i wysokości do 

5m.  

 

Wskaźniki urbanistyczne: 

 maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna (5m), 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 70 % 

 

5.7.2.13  Tereny publicznej zieleni urządzonej ZP 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 zabezpieczenie terenów zielonych poprawiających  jakość życia mieszkańców, 

 stworzenie strefy między kolidującymi funkcjami, 

 stworzenie korytarzy ekologicznych wraz z innymi funkcjami tworzącymi system 

przyrodniczy, 

 stworzenie funkcji stanowiącej bezpośrednie uzupełnienie funkcji sportowo-rekreacyjnej; 

 ochrona środowiska przyrodniczego; 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 tereny bliskiego wypoczynku, 

 zieleń urządzona, 

 obiekty z zakresu sportu, rekreacji drobnej gastronomii, 

 parkingi;  

 urządzenia oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą,  

 obiekty małej architektury, 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego; 

 

Zakazy i nakazy: 

 przekształcania powierzchni terenu przez niszczenie naturalnej rzeźby,  

 nakaz ochrony szaty roślinnej źródła i dolin rzeki,  

 wykluczenie intensywnego poboru wód podziemnych, który mógłby spowodować obniżenie 

zwierciadła wód podziemnych, 

 odtworzenie otoczenia źródła zapewniającego mu ochronę 

 

Tereny ZP na południe od ul. Tatarakowej w sąsiedztwie obszaru wód powierzchniowych przeznacza 

się  pod rozwój funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 70 % 
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5.7.2.14  Tereny cmentarzy ZC 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 utrzymanie i rozwój funkcji związanej z pochówkiem, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 pochówki oraz obiekty budowlane związane z pochówkiem 

 sakralne obiekty budowlane, 

 zieleń urządzona, 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego; 

 parkingi, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury, 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu są grunty pod tereny cmentarne komunalne 

  i wyznaniowe wraz z urządzeniami komplementarnymi (obiekty sakralne, dom pogrzebowy, 

parkingi)  i towarzyszącymi np. przedsiębiorstwa usług pogrzebowych i zakłady kamieniarskie. 

Zachowuje się istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów cmentarza.  

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

1. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki budowlanej: 

20%; 

2. Wskaźnik wysokości zabudowy: 

maksymalna wysokość – 1 kondygnacja, z wyjątkiem obiektu sakralnego, dla którego 

ustalenia należy dokonać w planie miejscowym;  

 

 

5.7.2.15  Tereny zieleni izolacyjnej ZI 

 

 Podstawowym przeznaczeniem są tereny zieleni izolacyjnej. Dopuszcza się tu infrastrukturę 

techniczną. Zieleń ma pełnić funkcję buforu izolacyjnego drogi ekspresowej i linii kolejowej.  

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego może być również wykorzystywana do 

kształtowania funkcji usługowej w sposób niekolidujący z sąsiednią zabudową na terenach 

mieszkaniowo-usługowych czy oddzielania innych funkcji kolidujących ze sobą (np. tereny 

przemysłowo-składowe i mieszkaniowe). Na terenie ZI dopuszcza się lokalizację obiektów małej 

architektury. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80% . 

 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 175 z 222 

 

5.7.2.16  Tereny rolne R 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 zabezpieczenie terenów zielonych o naturalnej wegetacji lub związanych z użytkowaniem 

rolnym; 

 stworzenie korytarzy ekologicznych wraz z innymi funkcjami tworzącymi system 

przyrodniczy,  

 zabezpieczenie terenów pod zainwestowanie, dla których nie sprecyzowano dokładnie 

przyszłej funkcji, przeznaczenia terenu (na dalszą perspektywę czasową, nie uwzględnioną w 

niniejszym studium); 

 ochrona środowiska przyrodniczego; 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 użytki rolne, 

 niska zieleń nieurządzona; 

 zieleń urządzona; 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 drogi dla ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego, 

 infrastruktura techniczna, 

 obiekty małej architektury; 

 

Zakaz lokalizowania: 

 budynków. 

 

Podstawowym przeznaczeniem są tereny rolne. Dopuszcza się niezbędną infrastrukturę 

techniczną. Należy zachować zadrzewienia śródpolne. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90% . 

 

5.7.2.17  Tereny wód powierzchniowych (W) 

 
 W południowo-wschodniej części miasta występuje naturalny wypływ wody w postaci źródła, 

które daje początek rzece Stawek Stoki (część I „Uwarunkowania”  pkt  2.3.1. ppkt 6 lit. b) tiret 

drugie). Podstawowym celem jest oddzielenie ścieków deszczowych wypływających z kolektora od 

wód  pochodzących ze źródła i ich właściwe zagospodarowanie. 

.  

Charakterystyka głównych założeń: 

 Prowadzenie polityki przestrzennej w zakresie zagospodarowania wód deszczowych  w tym  

przebudowa ujścia kolektora umożliwiająca oddzielenie ścieków deszczowych od wód 

powierzchniowych pochodzących ze źródła, z obowiązkiem ochrony terenów źródliskowych 

(część I „Uwarunkowania” pkt 2.3.5. ppkt 5 lit. b) 

 odtworzenie korytarzy ekologicznych wraz z innymi elementami środowiska tworzącymi 

system przyrodniczy miasta (część I „Uwarunkowania” pkt 2.3.4. ppkt 2),  

 odtworzenie i ochrona szaty roślinnej źródła i doliny rzeki,  
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 stworzenie funkcji sportowo-rekreacyjnej. 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 wody powierzchniowe o funkcji technicznej pochodzące z kolektora wód deszczowych oraz 

wody powierzchniowe pochodzące ze źródła nr 110,  

 infrastruktura związana z zagospodarowaniem w/w wód, 

 funkcja ochronna terenu źródliskowego. 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 obiekty z zakresu usług sportu i rekreacji, 

 drogi  dla ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, 

 infrastruktura techniczna. 

 

Podstawowym przeznaczeniem terenu są wody powierzchniowe o funkcji technicznej oraz 

wody pochodzących ze źródła. Przeznaczenie dopuszczone to funkcja sportowo-rekreacyjna jako 

pochodna właściwego zagospodarowania w/w wód powierzchniowych, drogi służące obsłudze 

technicznej oraz obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE: 

 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80% . 

 

5.7.2.18  Tereny lasów  

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 ochrona istniejących zasobów leśnych; 

 zabezpieczenie terenów zielonych o naturalnej wegetacji stanowiącej kontynuację użytków 

leśnych, 

 zabezpieczenie terenów zielonych poprawiających jakość życia mieszkańców, 

 stworzenie korytarzy ekologicznych wraz z innymi funkcjami tworzącymi system 

przyrodniczy, 

 ochrona środowiska przyrodniczego, 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 tereny lasów 

 zieleń o charakterze leśnym; 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 drogi dla ruchu  pieszego, rowerowego, 

 infrastruktura techniczna, 

 

Zakaz lokalizowania: 

 budynków nie służących bezpośrednio gospodarce leśnej. 

 

5.7.2.19  Tereny komunikacji lotniczej (KL) 

 W granicach terenu KL znajduje się (zrealizowana w roku 2012) inwestycja celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym – lotnisko użytku publicznego: Port Lotniczy Lublin S.A. Świdnik oraz 
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lotnisko dla helikopterów i lądowisko. Na terenie KL znajdują się: obszar Natura 2000 PLH 060021 

„ŚWIDNIK” oraz użytek ekologiczny, których zasady zagospodarowania ustala się na podstawie 

przepisów odrębnych. Przeznaczeniem podstawowym są tereny komunikacji lotniczej. Przeznaczenie 

dopuszczone to usługi lotnicze i około lotnicze (powiązane z obsługą lotniska, obsługą pasażerów): z 

zakresu handlu detalicznego, w tym galerie handlowo-usługowe towarzyszące funkcji lotniskowej, 

hotele, bazy przeładunkowo-magazynowe warsztaty naprawcze sprzętu lotniczego i samolotów, 

techniczne, administracyjne i socjalne zaplecze lotniska, drogi wewnętrzne i infrastruktura obsługi 

technicznej terenu i zabudowy, tereny zieleni. 

 

Charakterystyka głównych założeń: 

 osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz możliwość dogodnego i szybkiego 

komunikowania się z odległymi miejscami w kraju i za granicą, 

 rozwój infrastruktury i usług transportu lotniczego w tym: lotnisko cargo, przystosowanie do 

funkcji usługowych istniejącej sieci lotnisk lokalnych, 

 zwiększanie potencjału zatrudnienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z obsługą portu 

lotniczego, 

 kształtowanie planowej polityki przestrzennej mającej na celu minimalizowanie 

oddziaływania na tereny leśne, rolne, Obszar Natura 2000, linie elektroenergetyczne,  

zabudowę (w tym wysokie obiekty i budynki), układ komunikacyjny, infrastrukturę 

techniczna, środowisko kulturowe, chronione wody podziemne. 

 

Przeznaczenie podstawowe: 

 lokalizacja terminala pasażerskiego wraz z systemem dojazdów i parkingów 

 budowle przeznaczone dla ruchu lotniczego 

 

Przeznaczenie uzupełniające: 

 usługi powiązane z obsługą lotniska i obsługą pasażerów 

 budowle dla ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, 

 budowle do parkowania, 

 infrastruktura techniczna, 

 

5.7.2.20         Tereny zieleni niskiej (ZN) 

 

Teren zieleni niskiej położony w strefie ochrony urządzenia nawigacyjnego DVOR/DME. 

Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zakazów wynikających z przepisów szczególnych,  do 

ustalenia w planie miejscowym.  

 

5.8 Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody 

 

5.8.1  Obszary objęte formami ochrony przyrody  

 

W Studium zgodnie z pkt. 2.3.5. wskazuje się istniejące i projektowane formy ochrony przyrody tj.: 

 Natura 2000 (PLH 060021), 

 Pomniki przyrody, 

 Użytek ekologiczny.  
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Nie wyklucza się ustanowienia nowych form ochrony przyrody na terenie miasta.  

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego dla wymienionych form ochrony przyrody są wiążące 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo podstawowe 

zasady kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej w planach miejscowych powinny 

uwzględniać zasady określone między innymi w ustawie o ochronie przyrody i innych przepisach 

odrębnych. 

 

Natura 2000 

 

Wg ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Art. 33 ust.1 „zabrania się podejmowania 

działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 

wyznaczony obszar Natura 2000”. 

Wszystkie inwestycje, które nie mają istotnego negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze i 

gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został powołany Obszar, są dopuszczalne. W przypadku 

oceny negatywnej planu lub projektu przeprowadzenie inwestycji jest możliwe tylko wtedy „jeżeli 

przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o 

charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych. Konieczne jest 

jednak zminimalizowanie negatywnego wpływu, a gdy nie jest to możliwe, skompensowanie szkód 

poniesionych przez przyrodę, aby utrzymać integralność sieci”. 

Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych 

na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez 

Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia 

obszaru specjalnej ochrony ptaków. Plan Ochrony ma zawierać: 

1) „opis i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz określenie 

sposobów eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, 

2) opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, 

3) wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, 

na okres stosowany do potrzeb, 

4) określenie zakresu monitoringu przyrodniczego, 

5) opis przebiegu granic obszaru Natura 2000”. 

Z wyżej przytoczonego zapisu Ustawy wynika, że: 

1) dokładne granice obszarów chronionych, w tym siedlisk i gatunków chronionych występujących 

w obrębie danego fragmentu Obszaru, przynależnego do gminy, będą wyznaczone w ww. Planie 

Ochrony, 

2) Plan Ochrony zidentyfikuje również faktyczne zagrożenia i skonkretyzuje warunki 

gospodarowania na wyznaczonym obszarze Natura 2000. 

 

Pomniki przyrody 

 

Na terenie miasta Świdnik ustala się ochronę następujących gatunków: 

1. Robinii akacjowej rosnącej na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Leśnej (drzewo o obwodzie 

pnia 420 cm)  

2. różnogatunkowej alei drzew przy domu opieki społecznej złożonej z modrzewi i buków, tj., 

obejmującej 60 modrzewi o obwodzie pni od 90 do 170 cm i 35 buków o obwodach pni od 22 

do 250 cm.  
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Nakazuje się bezwzględną ochronę w/w drzew oraz zakazuje się w ich sąsiedztwie działań, które 

mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowotny drzew lub ekspozycję krajobrazową pomników 

przyrody. Wskazuje się do objęcia ochroną przyrody w/w drzewa do czasu uzyskania ich statusu, jako 

pomnika przyrody. 

 

5.8.2  Strefy ochronne  

 

Strefy ograniczenia lub zakazu zainwestowania związane z potencjalnym lub rzeczywistym 

przekroczeniem dopuszczalnych norm ochrony środowiska 

 

Na terenie gminy miejskiej Świdnik do tej kategorii zaliczono: 

1. strefy wokół gazociągów, 

2. strefy wokół linii i urządzeń elektroenergetycznych, 

3. strefy wokół głównych ciągów komunikacyjnych, 

4. strefy wokół kolei, 

5. strefy wokół lotniska 

6. strefy wokół cmentarzy, 

7. strefy lasów 

8. Ekologiczny System Obszarów Chronionych ( ESOCH) 

9. Zewnętrzny układ ciągów zieleni 

10. Ujęć wody. 

 

I- Strefy wokół cmentarzy 

 

Zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się strefy ochronne wokół cmentarzy do  wprowadzenia w 

zapisach planu. 

  

W studium wyznaczono 50 metrową  strefę sanitarną wokół cmentarza.  

W strefie 50 metrowej od granicy cmentarza obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej 

zabudowy mieszkalnej, zakładów żywienia zbiorowego, bądź zakładów przechowujących żywność 

oraz studzien służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych za 

wyjątkiem inwestycji uzgodnionych przez właściwe organy ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

W odległości od 50 metrów do 150 metrów wymienione wyżej zakazy dotyczą obiektów na 

terenach nieposiadających sieci wodociągowej – na podstawie przepisów odrębnych. 

 

II- Strefy wokół gazociągów 

 

Zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się strefę kontrolowaną gazociągów, do  wprowadzenia w 

zapisach planu.  

 

Wyznacza się strefę kontrolowaną gazociągów wysokiego ciśnienia  o szerokości: 

 30 m dla gazociągów wysokiego ciśnienia Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie na 

odcinku od stacji gazowej I stopnia  Felin do stacji gazowej I stopnia Krępiec, 

 6 m dla tranzytowych gazociągów wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Tranzytowych 

Gaz-System. 
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Wyznacza się strefy kontrolowane gazociągów średniego i niskiego ciśnienia  o szer. 1 m. 

W zasięgu stref kontrolowanych zabrania się: 

 wznoszenia budynków, 

 urządzania stałych składów i magazynów, 

 sadzenia drzew, 

 podejmowania działalności mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji 

 

Pojęcie strefy kontrolowanej określone jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz.U. 

Nr 97 poz. 1055. 

 

III- Strefy wokół linii i urządzeń elektroenergetycznych 

 

Zgodnie z przepisami odrębnymi ustala się strefy uciążliwości do wprowadzenia w zapisach planu.   

 

Od linii elektroenergetycznych ustala się następujące strefy uciążliwości: dla linii 400 kV oraz 

dla linii 110 kV  – 40 metrów (po 20 metrów od osi linii w obu kierunkach).  

 

Zgodnie z przepisami odrębnymi,  dla terenów znajdujących się w granicach pasów technologicznych: 

 ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, tj: 

 zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i budynków użyteczności 

publicznej typu szkoła, szpital, internat, żłobek, przedszkole i podobne oraz innych 

obiektów publicznych takich jak ogród publiczny, plac targowy, ogródki działkowe, 

cmentarz, teren koszar itd.; 

 zakazuje się lokowania miejsc stałego przebywania ludzi w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarcza, turystyczną, rekreacyjną. 

 należy uzgadniać warunki zagospodarowania terenu oraz lokalizację wszelkich obiektów z 

właścicielem linii; 

 nie należy tworzyć hałd, nasypów w pasie technologicznym linii oraz sadzić roślinności 

wysokiej pod linią w odległości 5,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w 

świetle koron); 

 Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony 

pod zabudowę ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) właściciela 

linii. 

W celu zabudowy terenów znajdujących się pod lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych 110 kV należy spełnić wymogi określone w normie PN-E-0510-1.  

Odległości lokalizacji budynków od linii elektroenergetycznych powinny zostać określone w 

planach miejscowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla wskazanych linii proponuje się 

zachować następujące odległości, w granicach pasów technologicznych: 

 dla linii 15 kV – 15 metrów (po 7,5 metrów od osi linii w obu kierunkach); 

 dla linii 0,4 kV – 6 metrów (po 3 metrów od osi linii w obu kierunkach); 

 dla linii WN – 40 metrów (po 20 metrów od osi w obydwu kierunkach). 
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IV- Strefy wokół głównych ciągów komunikacyjnych 

 

Strefa oddziaływania głównych ciągów komunikacyjnych określona zostanie po dokonaniu 

pomiarów porealizacyjnych poziomu hałasu. W strefach oddziaływania głównych ciągów 

komunikacyjnych, postuluje się ograniczenie lokalizacji obiektów budowlanych z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi, a w szczególności szkół, ośrodków zdrowia, domów pomocy 

społecznej, szpitali, sanatoriów i innych wymagających specjalnej ochrony.  

 

 

V- Strefy wokół kolei 

 

Zgodnie z przepisami odrębnymi, w pasie 20 metrów od osi skrajnego toru kolejowego oraz  

10 metrów od terenów kolejowych, obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.  

 

VI- Strefy wokół lotniska 

 

1. Ograniczenia wynikające z ruchu lotniczego:  

Obowiązuje dostosowanie zabudowy i zagospodarowania terenu do wymagań ruchu 

lotniczego:  Lotniska Lublin zarządzanego przez Port Lotniczy Lublin S.A., lotniska dla 

śmigłowców Świdnik oraz  lądowisko przeznaczone do startów i lądowań w dzień i w nocy 

statków powietrznych o całkowitej masie startowej MTOM do 5700 kg, w szczególności do 

ograniczeń dopuszczalnej wysokości obiektów budowlanych i naturalnych określonej  

w dokumentach rejestracyjnych w/w obiektów. Wskazuje się na rysunku studium:  

 powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 

Lublin (EPLB),  

 powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych lotniska dla 

śmigłowców Świdnik (EPSW),  

 powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych lądowiska.  

 powierzchnia pozioma wewnętrzna określona w decyzji rejestracyjnej lotniska pasażerskiego 

wynosi 237 m n.p.m;  

 wymiary obiektów budowlanych obejmują także umieszczone na nich urządzenia, 

w szczególności anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich 

skrajnie, 

 obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, 

usytuowane w zasięgu powierzchni w podejścia, powinny być niższe o co najmniej  

10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające, 

 przeszkody lotnicze muszą  być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz 

oznakowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w otoczeniu lotniska czyli w odległości do 5 km od jego granicy, zabrania się budowy lub 

rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków oraz 

zabrania się hodowania ptaków mogących stanowić źródło zagrożenia dla ruchu lotniczego, 

 na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, zabrania się sadzenia 

i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze, 

 obowiązek uwzględnienia ograniczeń wynikających ze stref ochronnych dla  funkcjonującego 

urządzenia DVOR/DME zlokalizowanego na działce nr 1765/205 według przepisów 

odrębnych.   
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2. Ograniczenia wynikające z hałasu lotniczego 

 

 Na rysunku studium naniesione zostały za Raportem oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska Port Lotniczy Lublin S.A. w Świdniku, 

hipotetyczne izofony hałasu lotniczego generowanego od lotniska EPLB.  Linią przerywaną 

w kolorze niebieskim oznaczono rozkład prognozowanego poziomu hałasu w środowisku dla 

2030 r. pory dnia wyrażonego wskaźnikiem LAeqD = 60 dB wg firmy ECOPLAN, natomiast 

linią przerywaną w kolorze żółtym oznaczono jedną z hipotetycznych  linii zestawu stref 

hałasu lotniczego dla wszystkich wariantów  obliczeniowych (w tym. różnych profili 

wznoszenia) dla roku 2030 pory dnia LAeqD = 60 dB wg firmy Noise ACH.  

 Rzeczywisty poziom hałasu zostanie określony w analizie porealizacyjnej zgodnie  z 

art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 

ochronie (Dz. U. z dnia 07.11.2008, nr 199, poz. 1227). Analiza zostanie przedłożona po 

dwóch latach eksploatacji lotniska, a jej przedmiotem będzie oddziaływanie akustyczne 

lotniska w oparciu o natężenie i zasięg oddziaływania akustycznego określonego na 

podstawie pomiarów całodobowych prowadzonych w punktach pomiarowych, przynajmniej 

dwa razy w roku tj. w okresie październik-marzec oraz kwiecień-wrzesień, uwzględniających 

miejsca, gdzie może dojść do skumulowanego oddziaływania hałasu. 

 

VII- Strefy od lasów 

 

Nakaz zachowania minimum 12 m odległości linii zabudowy od granicy kompleksu lasów: 

Bażantarnia  i wschodniej granicy lasu Rejowizana oraz minimum 30 m od południowej granicy Lasu 

Rejkowizna i wschodniej granicy lasu Rejkowizna oraz min. 30 m od linii zabudowy po południowej 

stronie lasu Rejkowizna. 

 

VIII- Program ochrony środowiska 2004 

 

 zwiększenie lesistości; 

 ograniczenie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; 

 ograniczenie innego niż leśne sposobu użytkowania gruntów leśnych.  

Dopuszcza się przekształcenie części lasu Bażantarnia na park miejski. 

 

IX- Ekologiczny system obszarów chronionych (ESOCH)  

 

Ekologicznie aktywny i zachowujący ciągłość przestrzenną układ przyrodniczy, którego celem 

jest ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed zmianą sposobu ich użytkowania 

oraz zapewnienie właściwych warunków dla funkcjonowania przyrody. 

ESOCH na terenie miasta stanowi istniejący las, rozległa sucha dolina o przebiegu zbliżonym 

do równoleżnikowego oraz teren źródliskowy, dający początek rzece Stawek, zasilającej rzekę Stoki. 

Na rysunku Studium składają się na ten system tereny: ZL (tereny lasów), ZP (tereny zieleni 

parkowej), otwarte  tereny rolne (R). 

 

Na obszarach objętych systemem wprowadza się następujące zakazy: 
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 lokalizowania wszelkich nowych form zabudowy kubaturowej 

 lokalizowania kopalni surowców mineralnych, stacji benzynowych i parkingów, 

 odprowadzania ścieków do gruntu, 

 zmiany ukształtowania rzeźby terenu oraz tworzenia nasypów ziemnych sytuowanych 

poprzecznie do osi suchej doliny, 

 lokalizowania wszelkiego rodzaju składowisk odpadów i wylewisk nieczystości. 

Zasady gospodarowania na obszarze objętym systemem podporządkowuje się funkcjom, dla 

których został on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym i ochrony środowiska. Za funkcję 

uzupełniającą dopuszcza się rekreację realizowaną w formie terenowych urządzeń sportowo-

rekreacyjnych oraz gospodarkę leśną. 

Na obszarze ESOCH preferuje się wszelkie formy wzbogacania ekologicznego poprzez 

nasadzenia różnych form zieleni ozdobnej w tym zwłaszcza zadrzewienia, które należy realizować w 

systemie gniazdowym w taki sposób, aby nie utrudniały one przewietrzania głównego korytarza 

nawiewu jakim jest rozległa sucha dolina. 

 

X- Zewnętrzny układ zieleni 

 

Ustanawia się, wprowadzenie zewnętrznego układu zieleni wokół miasta w postaci „zielonego 

pierścienia”. Wprowadza się obowiązek uszczegółowienia i wpisania tego ustalenia do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

Zewnętrzny układ zieleni traktuje się, jako strefę czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co 

oznacza również konieczność wzbogacania przyrodniczego tych terenów, głównie drogą fitomelioracji 

(zadrzewień i zakrzewień) oraz o ile pozwalają na to warunki naturalne, rozwoju małej retencji. Za 

elementy wchodzące w skład zewnętrznego układu zieleni, tzw. „Zielonego pierścienia” uznaje się 

 doliny rzeczne, 

 większe kompleksy leśne, 

 tereny otwarte z zachowanym krajobrazem. 

 

W przypadku Świdnika oznacza to konieczność powiązania miejskiego systemu ESOCH 

 z terenami sąsiednich gmin, które charakteryzują się bardziej rozległymi obszarami otwartymi. Na 

rysunku Studium strzałkami oznaczono zewnętrzne powiązania ekologiczne miasta Świdnik z gminą 

Mełgiew w kierunku wschodnim i z gminą Wólka w kierunku północnym. 

 

5.8.3  Główny zbiornik wód podziemnych 

 

Obszar miasta położony jest w obrębie kredowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) nr 406 (Lublin) o nazwie Niecka Lubelska. Dążąc do ochrony ilościowej i jakościowej 

zasobów wodnych. Plan Województwa jak i Studium ustanawia obszar ochronny tego zbiornika. 

Zasady zagospodarowania na jego terenie powinny być zgodne z ustalonymi zakazami, nakazami i 

zaleceniami przy użytkowaniu terenów położonych w Lubelskim Obszarze Szczególnej Ochrony wód 

podziemnych. 

Celem zachowania walorów hydrograficznych zlewni oraz ochrony ilościowej i jakościowej 

zasobów wodnych, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ustanowił, jako formę 

ochrony planistycznej hydrosfery, tak zwane obszary ochronne zlewni wód powierzchniowych. 

Zasady zagospodarowania na terenie zlewni górnej Mełgiewki powinny zmierzać do: 

 zwiększenia naturalnej retencyjności terenów, 

 ochrony dolin rzecznych oraz pozadolinnych podmokłości, bagien i torfowisk przed 
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odwodnieniem, 

 uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

 eliminacji ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, 

 wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, 

 racjonalnego stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

 

Dla projektowanych ujęć wód obowiązuje zasada adaptacji zakazów, nakazów i ograniczeń w 

zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody zgodnie z rozporządzeniem dyrektora 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej (z decyzjami organów właściwych do ustanowienia strefy 

ochronnej). 

 

5.8.4  Zasady kształtowania środowiska na obszarach nieobjętych ochroną  

 

W celu ochrony terenów cennych przyrodniczo oraz utrzymania i wzmocnienia struktury 

przyrodniczej miasta i jej walorów krajobrazowych, postuluje się: 

 

 utrzymanie ciągłości strukturalnej i funkcjonalnej istniejących powiązań ekologicznych 

zachowując ich potencjał ekologiczny oraz ograniczając działania mogące zmienić warunki 

siedliskowe; 

 zachowanie właściwych proporcji oraz względnie równomiernego rozmieszczenia na terenie 

miasta obszarów biologicznie czynnych oraz terenów biologicznie pasywnych, intensywnie 

użytkowanych gospodarczo; 

 zachowanie i ochronę zieleni istniejącej; 

 zapobieganie dalszej fragmentaryzacji i zmniejszeniu powierzchni cennych dla 

funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta; 

 uzupełnienie zadrzewień zgodnie z siedliskiem w obniżeniach terenowych oraz wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych; 

 zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej terenów zieleni poprzez oszczędne 

gospodarowanie przestrzenią i ograniczanie ingerencji w tą przestrzeń; 

 zachowanie i ochronę kompleksów przyrodniczych w najwyższym potencjale biologicznym, 

w szczególności lasów oraz ciągów powiązań przyrodniczych lokalnych i regionalnych;  

 zieleń na terenach zurbanizowanych należy projektować w ten sposób, aby nastąpiło 

połączenie terenów otwartych z terenami zielonymi wewnątrz obszaru urbanizowanego np. 

poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych i ciągów terenów wyłączonych spod zabudowy, 

jak również wykorzystanie wszystkich środowiskotwórczych terenów (obniżeń, oczek 

wodnych, łąk, bagienek i podmokłości) dla wprowadzenia zieleni w struktury zabudowy 

mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej; 

 podkreślanie właściwym zagospodarowaniem i udostępnieniem turystom w krajobrazie 

terenów eksponowanych, panoram oraz punktów widokowych przez kierowanie w te miejsca 

szlaków i tras: pieszych i rowerowych;  

 ochronę drzewostanu cmentarzy; 

 ochronę gruntów leśnych przed zmianą przeznaczenia; 

 ochronę środowiska poprzez rozwój infrastruktury środowiska; 

 porządkowanie przebiegu napowietrznych linii energetycznych i likwidowanie ich kolizji z 

zabudową; 

 unikanie trasowania przesyłowych linii infrastruktury technicznej i nowych dróg przez 
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kompleksy leśne; dopuszczenie się poszerzania dróg, których trasy przebiegają na terenach 

leśnych; 

 ustalanie tras uzbrojenia podziemnego z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, a w 

szczególności ochrony drzew; 

 w nowo realizowanych drogach budowę przepustów, szczególnie w miejscach łączników 

ekologicznych, dla umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się drobnych gatunków 

zwierząt; 

 ochronę wód poprzez maksymalne ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń (szczególnie substancji 

biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu; 

 podjęcie (budowa kolektora deszczowego) działań na rzecz kompleksowego rozwiązania 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyjnych, placów i 

parkingów oraz oczyszczania ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 stosowanie paliw ekologicznych do ogrzewania obiektów; 

 propagowanie idei wykorzystywania niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii 

ograniczających emisję zanieczyszczeń szczególnie na terenach zabudowy jednorodzinnej (np. 

pompy cieplne); 

 stymulowanie inicjatyw społecznych na rzecz działań proekologicznych i objęcie 

mieszkańców miasta edukacją ekologiczną; 

 

5.9 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

 

W celu wykonania obowiązków w zakresie dbałości o dobra kultury oraz uwzględniania zadań 

ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 ust. 4, art. 19 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) Burmistrz Miasta, zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  zobowiązany jest: 

 

 przedkładać do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekty planów 

miejscowych, na obszarze, których znajdują się obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

oraz stanowiska archeologiczne, 

 uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków roboty budowlane i prace remontowe, 

które dotyczą obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wszystkich stanowisk 

archeologicznych zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi. 

W celu ochrony zabytkowego budownictwa ustala się zachowanie i ochronę – dla obiektów 

kulturowych umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków oraz sposób postępowania z tymi 

obiektami i z ich otoczeniem.  

 

Kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego obszaru odbywać się powinno poprzez: 

 kontynuowanie tradycyjnych form osadnictwa; 

 utrzymanie regionalno - historycznej skali i struktury jednostek osadniczych; 

 skupianie zabudowy na zasadzie dogęszczania istniejącej struktury jednostek osadniczych 

przy kontynuowaniu historycznego układu i charakteru zabudowy; 

 otaczanie wysoką zielenią obiektów dysharmonizujących z sąsiednią zabudową; 

 ograniczenie napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych na rzecz sieci 

podziemnych w otoczeniu obiektów i zespołów zabytkowych; 

 kształtowanie form zabudowy nawiązujących do tradycyjnego budownictwa; 

 utrzymanie obiektów małej architektury współtworzących walory krajobrazu kulturowego; 
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 prace prowadzone przy zabytkach nie wpisanych do rejestru a ujętych w gminnej  

ewidencji zabytków, wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony  

Zabytków w Lublinie zgodnie z odrębnymi przepisami szczegółowymi (art. 39 ust. 3 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z późn. zm. oraz art. 7 i 8.3 ustawy 

 z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

zmianie niektórych innych ustaw). Wszystkie prace ziemne prowadzone 

 w obrębie wyznaczonych stanowisk archeologicznych, wymagają przeprowadzenia badań 

archeologicznych w formie nadzoru. Na badanie te   należy uzyskać pozwolenie Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w obrębie  

stanowiska archeologicznego duże zamierzenia inwestycyjne m. in. związane  

z budową nowych budynków i inwestycji liniowych, którym towarzyszą prace ziemne i 

przekształcenia naturalnego ukształtowania, wymagają wcześniejszego uzgodnienia w celu 

uzyskania zaleceń konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji; 

 w przypadku ujawnienia podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych  

i budowlanych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku archeologicznego, osoby  

prowadzące roboty obowiązane są wstrzymać prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte 

zabytki, a także zabezpieczyć je oraz miejsca ich odkrycia i powiadomić LWKZ, lub, gdy nie 

jest to możliwe Burmistrza Miasta Świdnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz. 1568/. 

 

 

5.9.1  Gminna Ewidencja Zabytków 

 

Na terenie miasta zachowały się budynki mieszkalne, które ze względu na szczególne wartości 

kulturowe, zabytkowe, ujęto w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), która jest prowadzona w sposób 

określony w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dn. 6 września 2000 r. w sprawie prowadzenia 

rejestru zabytków i ewidencji dóbr kultury (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 965).  

 

W ewidencji tej ujęto następujące obiekty: 

1) Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2), I poł. XX w.; 

2) Willa „Bożena”, ul. Wojska Polskiego 36 (działka Nr 733), 1910 r.; 

3) Dom, ul. Kruczkowskiego 44 (działka Nr 917/7), l. 1914-1915.; 

4) Dom ul. Leśna 1 (działka Nr 156), po 1920 r.; 

5) Dom, d. dwór z Tarnawy, ul. Leśna 3 (działka Nr 157), przeniesiony po 1920r.; 

6) Dom, ul. Zacisze 3 (działka Nr 631), ok. 1900 r.; 

7) Dom, ul. Zielona 6 (działka Nr 450 i 454), ok. 1920 r.; 

8) Dom, ul. Kruczkowskiego 49 (działka Nr 891), I. poł. XX w.; 

9) Dom, ul. Spacerowa 3 (działka Nr 609), I poł. XX w. 

 

Zabudowa mieszkaniowa, pomimo surowych form wystroju architektonicznego oraz 

przeważnie złego stanu technicznego, zachowała zabytkowy charakter.  

Na omawianym obszarze zachował się również murowany zespół budynków dworcowych 

(dworzec i dom zawiadowcy stacji), pochodzący z pocz. XX w., z okresu budowy na tym obszarze 

„drogi żelaznej”:  Budynki te również zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

 Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8, 1905 r., 

 Dom zawiadowcy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 6, 1905 r. 

 

Powyższe obiekty należy uwzględnić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

z ustaleniem ich zachowania oraz wymogiem utrzymania w dobrym stanie technicznym. Należy 

przestrzegać zachowania i rewaloryzacji zagospodarowania obiektów zabytkowych, zgodnie z ich 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 187 z 222 

 

pierwotnym przeznaczeniem i charakterem przestrzennym. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia pod 

warunkiem, że sprzyja to utrzymaniu obiektów dla przyszłych pokoleń. 

Za korzystne kierunki wykorzystania obiektów objętych ochroną, uznaje się korzystanie z nich 

jako z ośrodków szkoleniowo-dydaktycznych, administracyjnych czy wypoczynkowo-turystycznych. 

Powyższe funkcje mogą pojawić się pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnień od służb 

odpowiedzialnych za ochronę zabytków. 

W otoczeniu obiektów ujętych w gminnej ewidencji, należy unikać lokowania inwestycji 

mogących przyczynić się do pogorszenia wyglądu i widoku na te obiekty i silnie ingerujących w 

krajobraz kulturowy oraz takich, których funkcja nie jest dostosowana do charakteru otoczenia (np. 

obiekty przemysłowe, magazyny, niektóre usługi itp.). 

Dla obiektów, które objęte są ochroną ze względu na czas powstania, walory architektoniczne 

oraz przynależność do historycznej zabudowy miejscowości, wskazuje się konieczność uzyskania 

uzgodnień właściwych służb konserwatorskich przed przystąpieniem do prac związanych ze zmianą 

wyglądu zewnętrznego tych obiektów. 

Budynki tworzące zespół dworcowy powinny zachować pierwotną bryłę (zakaz rozbudowy) 

wraz z ukształtowaniem dachu i rodzajem pokrycia; ochroną należy objąć charakterystyczne cechy 

elewacji,  stolarka okienna winna powtarzać formę stolarki historycznej (dostosowanie kształtu do 

wykroju otworu okiennego i podziały).   

 

 

5.9.2 Stanowiska Archeologiczne  

 

Wykaz stanowisk archeologicznych: 

 78-82/44-7, 

 78-82/30-3, 

 78-82/18-1, 

 78-82/45-8, 

 78-82/41-4, 

 78-82/42-5, 

 77-82/111-3, 

 78-82/43-6, 

 78-82/29-2, 

 78-82/28-1, 

 78-83/40-1, 

 78-83/41-2. 

 

W stosunku do stanowisk archeologicznych obowiązuje uzgodnienie inwestycji  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i prowadzenie prac archeologicznych przed podjęciem 

budowy. 

 

W zakresie ochrony stanowisk archeologicznych i konserwatorskich stref archeologicznych: 

 wszelkie zmiany w użytkowaniu terenu i planowane inwestycje (kubaturowe, komunikacyjne, 

infrastruktury technicznej, realizacji ogrodzeń oraz roboty ziemne – w tym niwelacyjne 

naruszające istniejący stan chronionych stanowisk i stref archeologicznych – wymagają 

uzgadniania przez organy samorządowe z wojewódzkim konserwatorem zabytków przed 

wydaniem pozwolenia na budowę; 

 zmiany w użytkowaniu terenu oraz realizację planowanych i uzgodnionych inwestycji 

uzależnia się od przeprowadzenia (na koszt właściciela lub użytkownika gruntu) 

archeologicznych badań wykopaliskowych, zapewnienia stałego udziału archeologa (nadzór) 
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przy wszelkich robotach ziemnych, związanych z realizacją zamierzonej inwestycji z rygorem 

zmiany nadzoru na badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia (w wykopach 

budowlanych) obiektów archeologicznych; 

 do czasu przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych obowiązuje zakaz 

zmiany użytkowania terenu tj. prowadzenia inwestycji i robót ziemnych wymienionych 

wyżej; 

 warunkiem wydzielenia działek pod drogi lub poszerzenia i dopuszczenia do korzystania z tej 

drogi jest przeprowadzenie (na koszt właściciela, użytkownika gruntu lub inwestora) 

archeologicznych badań wykopaliskowych, wyprzedzających korzystanie z wydzielonej 

drogi; 

 szczegółowy zakres badań i prac archeologicznych określa Wojewódzki Konserwator 

Zabytków na etapie uzgadniania zamierzonych zmian w użytkowaniu terenu                 i 

planowanych inwestycji; 

 w planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględnić sezonowy charakter badań 

archeologicznych (prace terenowe), dla przeprowadzenia których najdogodniejszym okresem 

jest okres od maja do września; 

 w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer 

ewidencyjny stanowiska archeologicznego lub konserwatorską strefę archeologiczną. 

 

5.9.3 Obszar do objęcia strefą ochrony planistycznej 

 

Obszar centrum miasta Świdnik, z zachowanym zespołem zabudowy z lat 50 XX w.  

o reprezentatywnych cechach socrealizmu, wyznacza się strefę ochrony planistycznej. 

 

W planach miejscowych dla tej strefy należy wprowadzić ograniczenia w zakresie: 

 lokalizacji różnorodnych w charakterze obiektów tymczasowych (kiosków, budek itp.): 

należy dążyć do likwidacji tego typu obiektów na zamknięciach osi widokowych ulic i przejść 

pieszych oraz zakazać ich obecności poprzez usytuowanie w liniach zabudowy 

mieszkaniowej,  

 przebudowy i rozbudowy budynków z lat 50 XX w.: podstawową zasadą winno być 

zachowanie klimatu i charakteru architektonicznego centrum miasta – obiekty wzniesione w 

tym okresie powinny zostać objęte zakazem dobudowywania do nich nowych kubatur - np. 

wiatrołapów, tarasów, balkonów - co najmniej w ciągach elewacji przyulicznych;  

przekształcenia o których mowa powyżej mogłyby dotyczyć elewacji tylnych, ale pod 

warunkiem wprowadzenia ich na całych wybranych obszarach, w celu wytworzenia 

jednolitego charakteru modernizowanych zespołów.  

 kolorystyki elewacji budynków z lat 50 XX w.: obiekty wzniesione w tym okresie powinny 

być utrzymane w stonowanej kolorystyce, podkreślającej klasycyzujący detal architektoniczny 

elewacji; podobne rozwiązania kolorystyczne należy stosować w nowszych obiektach 

zlokalizowanych w wyznaczonej strefie ochrony urbanistycznej - w celu utrzymania 

harmonijnego charakteru zabudowy.  

Strefę ochrony planistycznej należy doprecyzować w planie miejscowym.  

 

5.10 Kierunki rozwoju systemu komunikacji 

 

Rozwój społeczno - gospodarczy miasta wymagać będzie modernizacji i budowy nowych dróg 

dla obsługi terenów zainwestowania, modernizacji i rozbudowy tras wylotowych. Szczególne 
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znaczenie dla miasta ma droga krajowa nr 12 /17 rozbudowana i zmodernizowana w dostosowaniu do 

parametrów drogi ekspresowej oraz droga wojewódzka nr 822 klasy głównej, prowadząca na lotnisko. 

System dróg należy dostosować do funkcji poszczególnych części miasta.  Układ drogowy ma 

zapewnić ekonomiczny transport i zaspokoić potrzeby transportowe i przewozowe mieszkańców. Przy 

spełnieniu ustaleń Studium nastąpi poprawa warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz parkowania. 

Należy ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców 

przez systemy i urządzenia redukujące oddziaływania hałasu i spalin. Obowiązuje nakaz zapewnienia 

jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez stosowanie rozwiązań minimalizujących 

uciążliwości akustyczne od lotniska, drogi krajowej, wojewódzkiej i linii kolejowej. 

 

UKŁAD KOLEJOWY 

 

Na układ kolejowy miasta Świdnik składają się: 

 linia kolejowa nr 7 relacji Warszawa - Dorohusk ze stacjami: Świdnik Miasto i  przystanek 

Świdnik Wschód, obsługująca ruch pasażerski i towarowy, 

 linia kolejowa nr 581 - jednotorowa linia kolejowa o długości od 2,2 km, będąca 

odgałęzieniem linii nr 7, łącząca stację Świdnik z przystankiem osobowym Świdnik Port 

Lotniczy. 

Podstawowym celem rozwoju podsystemu kolejowego jest przystosowanie istniejącego układu  

torowego i zabezpieczenia ruchu  pociągów oraz obsługi podróżnych do standardów Unii Europejskiej 

- AGC i AGTC, dla poprawy połączeń o znaczeniu międzyregionalnym   i międzynarodowym. Dla 

poprawy obsługi podróżnych, po zmodernizowaniu linii nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk,  

z dostosowaniem  jej prędkości do V=140 km/h, planuje się w kolejnych etapach przebudowę 

przystanku kolejowego. Należy rozważyć likwidację przejazdów i przejść w jednym poziomie  

 z ruchem pociągów, dla których alternatywą jest wyposażenie przejść przez tory, w bezpieczne, 

automatycznie sterowane przejścia dla pieszych i rowerzystów. Wymagane jest zapewnienie 

właściwej informacji i obsługi podróżnych, wyposażenie przystanków kolejowych w niezbędną 

infrastrukturę (sanitariaty).  

 W rejonie stacji kolejowej Świdnik, powinny być przewidziane w planach  miejscowych  

tereny do lokalizacji parkingów typu „Parkuj i jedź” dla osób odbywających podróż częściowo 

samochodem, a częściowo pociągiem. Jest to również alternatywa dla osób podróżujących na lotnisko. 

W planach miejscowych należy wprowadzić ograniczenia zabudowy mieszkaniowej w przewidywanej 

strefie uciążliwości. 

 

KOMUNIKACJA LOTNICZA 

 

Na terenie Świdnika zlokalizowany jest: 

 

 Port Lotniczy - lotnisko użytku publicznego o kodzie referencyjnym 4D wraz z urządzeniami 

nawigacyjnymi DVOR/DME i urządzeniem wspomagającym lądowanie w warunkach 

ograniczonej widoczności ILS/LLZ;       

 Lotnisko dla śmigłowców zlokalizowane na terenie WSK – PZL Świdnik S.A” z 

wyznaczonym polem wzlotów i powierzchnią ograniczającą wysokość zabudowy i obiektów 

naturalnych; 

 Lądowisko Świdnik k/Lublina przeznaczone do startów i lądowań w dzień i w nocy statków 

powietrznych; 
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Należy uwzględnić w ustaleniach planów strefy ograniczające wysokość zabudowy i obiektów 

naturalnych dwóch lotnisk i lądowiska zgodnie z rysunkiem studium i przepisami odrębnymi. 

Obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy, obowiązuje oznakowanie przeszkód lotniczych, zakaz 

budowy i rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od 

lotniska.  

 

UKŁAD DROGOWY 

 

W procesach modernizacji dróg należy zwrócić szczególną uwagę na przeznaczenie terenu, 

obsługiwanego przez daną drogę. Na terenach przemysłowych, składów, magazynów i usług postuluje 

się o zwiększenie szerokości dróg w liniach rozgraniczających, w stosunku do minimalnych wartości, 

określonych w przepisach odrębnych. Przy ustalaniu klas dróg publicznych (S, GP, G, Z) w 

miejscowych planach należy wziąć pod uwagę częstotliwość zjazdów z dróg, określonych w 

przepisach odrębnych. 

 

Podstawowy układ drogowy miasta Świdnik składa się z: 

 dróg krajowych, 

 dróg wojewódzkich, 

 dróg powiatowych, 

 dróg gminnych, 

 wewnętrznych. 

 

Drogi krajowe 

 

Na obszarze  miasta Świdnik przebiegają dwie drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 17 (DK 17) relacji:  

/Warszawa/Zakręt – Garwolin -Ryki – Kurów – Lublin – Piaski - Krasnystaw – Zamość – 

Tomaszów Lubelski – Hrebenne - granica państwa; 

 droga krajowa nr 12 ( DK 12) relacji:  

granica państwa – Łęknica – Żary – Żagań – Szprotawa – Przemków – Radwanice – Drożów 

– Głogów – Szlichtyngowa – Wschowa - Leszno – Gostyń – Jarocin – Pleszew - Kalisz – 

Blaszki -Sieradz – Łask -  Piotrków Trybunalski – Sulejów -  Opoczno – Przysucha – Radom 

– Zwoleń – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa. 

Wspólny przebieg dróg funkcjonuje na odcinku Kurów – Lublin – Piaski. 

 

Drogi te z uwagi na położenie na trasie paneuropejskiego korytarza głównego Berlin-Warszawa—

Mińsk-Moskwa oraz korytarza dodatkowego Gdańsk-Warszawa-Kijów/Odessa obsługują ruch 

międzynarodowy i regionalny i są jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu 

lubelskiego. 

Droga S 12/17  zmodernizowana do drogi klasy ekspresowej przebiega wzdłuż południowej    

granicy miasta a nowobudowana wzdłuż zachodniej granicy jest obwodnicą Lublina. Droga posiada 

dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. 

W granicach administracyjnych miasta wybudowane zostały trzy węzły drogowe z pełną 

wymianą ruchu,  poprzez które realizowane są powiązania zewnętrzne.  

Węzeł „Lublin Felin” umożliwia wjazd do Lublina Aleją  Witosa z drogi krajowej, umożliwia: 

wjazd ze Świdnika do Lublina poprzez Al. Jana Pawła II i nowy odcinek drogi, oraz umożliwia  

włączenie do drogi S12/17. 
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Węzeł "Lublin Zadębie" zlokalizowany w północno-zachodniej części miasta, zapewnia 

połączenie z Lublinem poprzez ulicę Metalurgiczną (na terenie Lublina) oraz włączenie do drogi 

S12/17.  

Węzeł „Świdnik” w południowo – wschodniej części miasta zapewnia powiązanie miasta z 

innymi miejscowościami, poprzez ulicę Kusocińskiego z drogą S12/17. Drogi krajowe prowadzą dalej 

do granicy państwa przez Chełm i Zamość. 

Obwodnica biegnie na północ od Węzła „Lublin Zadębie” w kierunku północnym prowadząc w 

kierunku Warszawy ( kolejny węzeł to Węzeł „Lublin Rudnik”). Na terenach zabudowanych wzdłuż 

drogi ekspresowej biegnącej wzdłuż zachodniej i południowej granicy miasta sytuowane są ekrany 

akustyczne lub zieleń izolacyjna. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć lokalizację 

wzdłuż dróg krajowych kanału technologicznego o szerokości wystarczającej do umieszczenia w nim,  

infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami 

ruchu drogowego. Budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi ekspresowej musi odbywać się 

poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi tej drogi. W związku z powyższym w planie 

miejscowym należy wskazać rezerwę terenu pod kanał. 

Obsługa komunikacyjna terenów przyległych do planowanego i realizowanego odcinka drogi 

ekspresowej S17/S12 powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430), a w szczególności  

§ 9 ust. 1 pkt 2. Dostępność komunikacyjna drogi ekspresowej jest możliwa wyłącznie na 

projektowanych węzłach drogowych. Na terenach przyległych do tej drogi należy zapewnić obsługę 

komunikacyjną z uwzględnieniem sieci dróg niższych kategorii oraz poprzez realizowane drogi 

dojazdowe, przejazdy i węzły drogowe.  

Zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązuje zakaz realizacji zjazdów. Ustala się lokalizowanie 

nowej zabudowy wzdłuż drogi krajowej poza zasięgiem uciążliwości powodowanych ruchem 

drogowym (m. innymi hałasem, drganiami, zanieczyszczeniami powietrza), tj. w odpowiedniej 

odległości od drogi krajowej. W przypadku braku możliwości usytuowania budynków poza zasięgiem 

uciążliwości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy przewidzieć ich 

lokalizację, na terenach przyległych, poza pasem drogowym z użyciem odpowiednich elementów 

zabezpieczających, zmniejszających uciążliwości hałasu (poniżej poziomu ustalonego  

w odpowiednich przepisach). Inne ewentualne środki techniczne i urządzenia zmniejszające zakres 

uciążliwości  ruchu drogowego powinny być realizowane staraniem i na koszt inwestora. 

Oddział GDDKiA zaleca lokalizowanie terenów przeznaczonych na pobyt ludzi w większej 

odległości od drogi krajowej. Natomiast na terenach przyległych do tej drogi - zaleca przyjęcie takiego 

przeznaczenia terenu, na które nie mają wpływu uciążliwości pochodzące od ruchu drogowego. 

Jednocześnie zaleca się ustalenia w planach miejscowych dotyczące wprowadzenia  pasów zieleni 

izolacyjnej. 

Dla pozostałych obiektów budowlanych oraz budynków nie przeznaczonych na pobyt ludzi 

odległość ta powinna być wyznaczona zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 

marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 - z późn. zm.), tj. od zewnętrznej krawędzi jezdni i dla 

dróg ekspresowych wynosić: 

 min. 20 m w terenie zabudowy, 

 min. 40 m poza terenem zabudowy, 

Przy czym przez teren zabudowy należy rozumieć teren leżący w otoczeniu drogi, na którym 

dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania lub przeznaczone pod takie 

zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Ponadto planowana zabudowa przy drogach krajowych powinna uwzględniać wymagania art. 

42 cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy odnoszące się do:  

usytuowania ogrodzeń oraz obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z 

zabudową mieszkaniową - z zachowaniem wymagań ustawy o drogach publicznych, poza liniami 

rozgraniczającymi drogi krajowej. 

Ze względu na bezpieczeństwo i estetykę zakazuje się na ustawiania tablic reklamowych widocznych 

z drogi międzynarodowej – drogi ekspresowej S17(S12) 

 

Drogi wojewódzkie 

Główne powiązanie miasta Lublina z Portem Lotniczym zapewnia droga wojewódzka  

nr DW822 klasy głównej, przebiegająca po ulicach: Mełgiewskiej, Lotniczej, Żwirki i Wigury oraz 

Al. Jana III Sobieskiego po gruntach Gminy Mełgiew (nowy odcinek drogi). Aktualnie DW822 

posiada parametry klasy drogi zbiorczej szerokości 20 m w liniach rozgraniczających drogi. Docelowo 

planowane jest poszerzenie drogi do parametrów drogi głównej. 

Planowana jest realizacja drogi wojewódzkiej nr 747, południowej obwodnicy miasta Lublin  

w klasie G, której włączenie w drogę ekspresową zostało zaprojektowane na terenie miasta Świdnik  

w obrębie węzła „Lublin Felin”. 

 

Drogi powiatowe – miejskie  

Przez obszar miasta przebiegają drogi powiatowe, wyznaczone na rysunku Studium. Drogi  

te wymagają modernizacji przede wszystkim poprzez poszerzenia w liniach rozgraniczających, 

wyposażenie w chodniki i ścieżki rowerowe. 

Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dróg powiatowych powinna wynosić 20 m 

dla dróg zbiorczych i 25 m dla dróg głównych. Dopuszcza się miejscowe zawężenia w przypadku 

istniejącego zainwestowania.  

 

Drogi gminne 

 Do dróg gminnych zaliczono drogi lokalne i drogi dojazdowe. Ważniejsze drogi gminne  

zaznaczono na rysunku Studium. Drogi te służą zaspokojeniu potrzeb powiązań wewnętrznych miasta 

oraz obsługi terenów zagospodarowanych. W skład tych dróg wchodzi większość dróg gminnych 

obsługujących zabudowę oraz wyprowadzających ruch na drogi wyższych klas. Drogi te wymagają 

modernizacji przede wszystkim poprzez wyposażenie w chodniki, a także ścieżki rowerowe. 

Szerokość w liniach rozgraniczających dróg gminnych powinna wynosić minimum: 

 12 – 15 metrów dla dróg lokalnych, 

 10 metrów dla dróg dojazdowych; 

 dodatkowe 2 m w przypadku wprowadzenia ścieżek rowerowych na każdy pas w ruchu 

dwukierunkowym. 

Należy uwzględnić wnioski z oceny stanu istniejącego pkt 2.9.3, część I  - uwarunkowania. 

 

UKŁAD KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 

 

Dla poprawy obsługi miasta komunikacją zbiorową należy dążyć do zwiększenia częstotliwości 

i liczby linii autobusowych łączących Świdnik z Lublinem i innymi gminami Powiatu Świdnickiego. 

Wskazuje się potrzebę utworzenie głównego przystanku autobusowego spełniającego rolę małego 

dworca autobusowego w centrum miasta przy Zespole Szkół Nr 2 oraz zintegrowanego dworca 
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przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Świdnik Miasto. Celowe jest utworzenia 

komunikacji miejskiej realizującej przewozy na terenie miasta, łączącej peryferyjne osiedla z centrum, 

miejscami pracy, nauki i wypoczynku.  

Należy uwzględnić wnioski z oceny stanu istniejącego pkt. 2.9.4, części I - uwarunkowania. 

 

 

UKŁAD KOMUNIKACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ 

 

Komunikacja piesza 

Odpowiednio zaprojektowany system ciągów pieszych sprzyja komunikacji międzyludzkiej. 

Stanowią one istotny element przestrzeni publicznych. Priorytetem staje się realizacja 

przedstawionego w niniejszym studium programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w tym 

placów, integrujących ciągi piesze.   

Celem komunikacji pieszej jest również stworzenie dogodnych, krótkich i bezpiecznych 

powiązań obszarów zabudowanych o mniejszej dostępności komunikacyjnej. Ustalenia miejscowych 

planów powinny wyznaczać przebieg ciągów pieszych łączących np. ważniejsze węzły 

komunikacyjne, przestrzenie publiczne, skupiska usług w budynkach wolnostojących, wbudowanych 

w zabudowie mieszkaniowej (np. w parterach zabudowy wielorodzinnej).  Najważniejsze ciągi piesze 

powinny być wyeksponowane za pomocą np. szerokości traktów i być wyposażone w urządzenia typu 

jednolite meble miejskie, lampy uliczne, ławki, posadzki.  Ciągi piesze wyznacza się również wzdłuż 

ścieżek rowerowych, ulic, ciągów zieleni. W projektach budowy i przebudowy dróg należy 

uwzględnić chodniki i przejścia dla pieszych.  

 

Komunikacja rowerowa 

Należy dążyć do zapewnienia powiązań między rejonami mieszkalnymi i miejscami pracy, 

szkołami oraz handlem i usługami, terenami sportu i rekreacji. Na rysunku Studium zaznaczono 

proponowane trasy ścieżek rowerowych, zlokalizowane wzdłuż wybranych dróg powiatowych, 

gminnych, ciągów zieleni, lasu Bażantarnia.   

Postuluje się wyposażenie wybranych dróg powiatowych i gminnych  w ścieżki rowerowe lub 

pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego ruchu kołowego. Dopuszcza się ruch rowerowy na 

drogach o mniejszym natężeniu ruchu wspólnie z ruchem pojazdów samochodowych oraz na drogach 

wewnętrznych, na terenach rolnych i leśnych. Postuluje się o stworzenie miejsc do przechowywania i 

parkowania rowerów (szczególnie przy szkołach, obiektach handlowych i usługowych oraz przy 

stacjach i przystankach kolejowych oraz na terenach sportu i rekreacji), jak również działania 

promujące  ruch rowerowy. 

Postuluje się, aby przy budowie dróg analizować możliwość i celowość budowy ścieżek 

rowerowych. Rozważenia wymaga między innymi ustanowienie ścieżki rowerowej na trasie łączącej 

Świdnik z Lublinem. Uzasadniona jest lokalizacja kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą 

S12/17 w rejonie południowo-zachodniej części  Lasu Rejkowizna.  

Należy uwzględnić wnioski z oceny stanu istniejącego pkt. 2.9.4, części I - uwarunkowania. 

 

5.11  Techniczne zaplecze motoryzacji  

 

W obszarze centralnym miasta, gdzie skoncentrowana jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługowa o funkcji ogólnomiejskiej występuje deficyt miejsc postojowych. Potrzeby 

parkingowe bilansują się jedynie w obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w 

zabudowie wielorodzinnej realizowanej w ostatnich latach. 
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Obsługa potrzeb motoryzacyjnych w zakresie stacji paliw i stacji obsługi samochodów wydaje 

się być zaspokojona. Należy wprowadzić działania organizacyjne zmierzające do zwiększenia rotacji 

miejsc parkingowych w rejonach koncentracji usług.  

 

5.12 Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej  

 

5.12.1  Zaopatrzenie w wodę  

 

Niezbędne jest dostosowanie sieci zaopatrzenia w wodę do potrzeb związanych z przyszłym 

rozwojem przestrzennym miasta, a więc realizacja następujących celów: 

 rozszerzenie zasięgu obsługi komunalnego systemu wodociągowego na obszarze istniejącego i 

planowanego zainwestowania miejskiego, 

 rozbudowa i modernizacja systemu warunkująca poprawę niezawodności dostawy wody  

w mieście, 

 dostosowanie zasad rozwoju systemu wodociągowego do strategii rozwoju funkcjonalno-

przestrzennego miasta z zachowaniem wymaganych warunków dla ochrony wód na obszarach 

ustanowionych stref ochronnych ujęć wody, 

 uczynienie gospodarki wodnej bardziej ekonomiczną na etapach: wydobycia, rozrządu 

i zużycia wody, 

 racjonalne wykorzystywanie wody dla celów przemysłowych m.in. poprzez dostosowanie 

technologii produkcji do wielkości zasobów dyspozycyjnych oraz wprowadzanie instalacji 

zamkniętych obiegów wody. 

 

Na całym obszarze zainwestowania miejskiego, dostawę wody ma zapewniać komunalny 

system wodociągowy. Lokalne systemy wodociągowe na terenach większych zakładów 

przemysłowych będą funkcjonowały jako uzupełniające zaopatrzenie w wodę. Systemy w małych 

zakładach będą miały role rezerwowych. 

Planuje się: 

 dalszą rozbudowę układu sieci rozdzielczej w celu zabezpieczenia dostawy wody dla 

peryferyjnej zabudowy siedliskowej, 

 sukcesywną budowę zamkniętego układu magistralnych sieci wodociągowych  

i sieci rozdzielczych niezbędnych dla zabezpieczenia dostawy wody dla nowych osiedli 

planowanych do realizacji w południowej, południowo-zachodniej i północnej części obszaru 

miasta, oraz obszarów przemysłowych na zachód od lotniska i obszarów usług na zachód od 

Lasu Świdnickiego.  

Dla poprawy niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego przewiduje się jego 

modernizację uwzględniającą: 

 konsekwentną przebudowę sieci starych (w szczególności azbestocementowych), 

 wprowadzenie automatycznej kontroli wydajności i wysokości tłoczenia urządzeń źródłowych 

sterowanej zdalną kontrolą ciśnienia w najniekorzystniejszych punktach sieci, 

 zabezpieczenie niezbędnych rezerw wydajności głównych źródeł z docelową rozbudową stacji 

wodociągowej przy ul. Kusocińskiego,  

 utworzenie na obszarze zainwestowania zamkniętych układów w sieci magistralnej wiążącej 

główne źródła komunalnego systemu wodociągowego. 

 

W celu poprawy warunków ochrony jakości eksploatowanych zasobów wód dla miasta zakłada 

się potrzebę: 
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 wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

 i sąsiadujących gmin ustaleń dotyczących warunków zagospodarowania i użytkowania 

terenów w obrębie ustanowionych stref ochronnych ujęć oraz warunków ochrony stanu 

czystości wód rzeki Mełgiewki, 

 podpisania porozumień pomiędzy miastem i gminami regulujących wzajemne zobowiązania 

wynikające z warunków eksploatacji i ochrony wykorzystywanych zasobów wód oraz zasad 

realizacji i eksploatacji inwestycji wspólnych. 

Planowana rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na obszarze miasta, 

uwzględniająca racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów wód podziemnych oraz wzajemnie 

uzgodniona polityka pomiędzy miastem i gminami ustalająca zasady ochrony czystości wód pozwoli 

na: 

 poprawę zaopatrzenia w wodę na obszarze miasta i przyległych wsi, 

 zabezpieczenie dalszego rozwoju miasta skoordynowanego z rozwojem sąsiadujących gmin, 

 poprawę warunków sanitarnych i zdrowotnych na obszarze miasta i pobliskich gmin. 

 

Podstawową rolę w zaopatrzeniu w wodę miasta Świdnika spełnia komunalny system 

wodociągowy, który zasilany jest aktualnie z dwóch ujęć wód podziemnych zlokalizowanych  

w Wierzchowiskach i w Krępcu przy Al. Lotników Polskich.  

Nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie wszystkim odbiorcom stałego dostępu do dobrej, 

jakości wody pitnej poprzez nowoczesne uzdatnianie wody, modernizację ujęć i pompowni oraz 

eliminację rur azbestowo-cementowych. Należy dążyć do rozszerzenia zasięgu miejskiego systemu 

wodociągowego w celu zapewnienia możliwości dostawy wody wszystkim mieszkańcom i tym 

zakładom, które aktualnie zaopatrywane są w wodę ze źródeł własnych a nie posiadają warunków 

 do zachowania wymaganych stref ochronnych dla tych ujęć.  

Dla poprawy niezawodności dostawy wody z wodociągu komunalnego należy: rozbudować 

układ powiązań siecią magistralną głównych źródeł komunalnego systemu wodociągowego, podjąć 

realizację nowej sieci wodociągowej zabezpieczającej dostawę wody na terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie, prowadzić sukcesywną przebudowę istniejących azbestocementowych sieci 

wodociągowych na rurociągi z rur PCW lub PE. Wydajność eksploatacyjna istniejących źródeł 

wodociągu komunalnego jest o 41 % wyższa od aktualnego poboru wody z tych źródeł, co 

zabezpiecza możliwość pokrycia zwiększonego poboru wody w okresie perspektywicznym.  

Udokumentowana wydajność eksploatacyjna ujęć zakładowych w mieście przekracza o 86 % 

aktualny pobór wody z tych ujęć i zabezpiecza możliwość dalszego rozwoju tych zakładów w okresie 

perspektywicznym. Dla zabezpieczenia warunków ochrony jakości eksploatowanych wód 

podziemnych należy uwzględnić w zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowania wynikające  

z decyzji o ustanowieniu  stref ochronnych dla poszczególnych ujęć oraz zminimalizować stratę wody 

na przesyle.  

Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, jako podstawowy sposób zaopatrzenia 

dla celów gospodarczych, bytowych i przeciwpożarowych na terenie miasta. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 zabezpieczenie terenów dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń wodociągowych, 

 kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zabudowy w sposób minimalizujący 

kolizje przestrzenne pomiędzy systemem wodociągowym a terenami zurbanizowanymi, 

 wprowadzenie zapisów umożliwiających dostęp techniczny do sieci i urządzeń 

wodociągowych. 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 196 z 222 

 

W związku z nowym zainwestowaniem przewiduje się, że zapotrzebowanie wody na cele 

komunalno przemysłowe wzrośnie ok. 20% co jest zgodne z możliwościami poboru wody z ujęć 

eksploatowanych dla miasta Świdnika. 

 

5.12.2  Kanalizacja sanitarna  

 

Rozwój sieci kanalizacyjnej powinien poprzedzać powstawanie wraz z rozbudową miasta, nowych 

źródeł ścieków. Do podstawowych celów związanych z tego rodzaju infrastrukturą należą: 

 rozszerzenie zasięgu obsługi miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, 

 eliminacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla stanu czystości wód podziemnych               

i powierzchniowych, 

 dostosowanie rozwoju systemu do uwarunkowań rozwoju funkcjonalno przestrzennego 

miasta. 

 likwidacja bezodpływowych zbiorników ścieków.  

 

Aktualnie na obszarze Świdnika funkcjonuje dość dobrze rozwinięty komunalny system 

kanalizacji sanitarnej. Nieznaczne dysproporcje w zaawansowaniu rozwoju systemu kanalizacji 

sanitarnej (93 % obsługi ogólnej liczby ludności) w stosunku do zaawansowania rozwoju 

komunalnego systemu wodociągowego (97 % obsługi ludności) powinny zostać w najbliższej 

przyszłości zrównoważone. Dla umożliwienia poprawy stanu sanitarnego miasta oraz ograniczenia 

zagrożeń dla naturalnego środowiska zachodzi potrzeba przyspieszenia rozwoju systemu kanalizacji 

sanitarnej w mieście. W pierwszej kolejności należy dążyć do rozbudowy zasięgu istniejącego układu 

przesyłowego i zabezpieczenia możliwości odprowadzania ścieków z terenów zainwestowania 

dotychczas nieskanalizowanych a następnie realizacji kolektorów i sieci niezbędnych dla 

zabezpieczenia obsługi na terenach planowanych pod zainwestowanie. 

W tym celu przewiduje się: 

 przedłużenie w kierunku południowym i zachodnim istniejących kolektorów sanitarnych dla 

umożliwienia odprowadzania ścieków sanitarnych z istniejącej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej w południowej części obszaru Świdnika z uwzględnieniem sieci rozdzielczej i 

przepompowni ścieków planowanej w południowej części zespołu zabudowy przy al. 

Lotników Polskich,  

 rozbudowa sieci rozdzielczej w istniejących i projektowanych ulicach zabudowy 

jednorodzinnej na osiedlu Kusocińskiego,  

 budowa kolektora i sieci rozdzielczej dla obsługi istniejącej i planowanej zabudowy w rejonie 

Osiedla Sławińskiego Wschód oraz dla terenów przemysłowych na zachód od lotniska, 

 dla terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w rejonie lotniska przewiduje się budowę 

kanału sanitarnego przebiegającego w kierunku północnym do połączenia z kolektorem 

Świdnik – Hajdów na terenie gminy Wólka Lubelska i Mełgiew, 

 dla odprowadzania ścieków sanitarnych z obiektów na terenach WSK - PZL oraz z terenów 

zainwestowania w rejonie ul. Żwirki i Wigury przewiduje się wykorzystanie istniejącego 

zakładowego systemu kanalizacji sanitarnej wyposażonego we własną oczyszczalnię ścieków 

odprowadzającą oczyszczone ścieki kolektorem ogólnospławnym, a następnie rowem 

gruntowym do rzeki Stawek – Stoki. 

 

Brak własnej oczyszczalni ścieków wymieniany jest w Strategii Rozwoju Miasta Świdnik po 

stronie zagrożeń dla miasta. Należy rozważyć w przyszłości budowę tego typu inwestycji. 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 197 z 222 

 

 Miasto Świdnik posiada rozdzielczy system kanalizacji z odrębnymi układami sieciowymi dla 

odprowadzania ścieków sanitarnych i ścieków deszczowych. Na obszarze miasta funkcjonują dwa 

odrębne systemy kanalizacji sanitarnej. Jednym z nich jest komunalny system kanalizacji sanitarnej 

użytkowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. z o. o.  

Drugi system kanalizacji sanitarnej funkcjonuje na obszarze miasta po północnej stronie linii 

kolejowej. Układ sieciowy tego systemu odprowadza ścieki sanitarne na własną oczyszczalnię 

zlokalizowaną na terenie WSK „PZL-Świdnik”. 

W celu wyeliminowania istniejących zagrożeń dla stanu czystości wód na obszarze miasta 

należy dążyć do rozbudowy zasięgu obsługi miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, głównie 

w północnej wschodniej i południowo-zachodniej części miasta. W rozwoju systemu kanalizacji 

sanitarnej należy uwzględnić możliwość wykorzystania rezerw przepustowości istniejących sieci 

przesyłowych i przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.  

Właściwych rozwiązań technicznych wymaga postępowanie w przypadku awarii kanalizacji 

sanitarnej. Przyjęte dotychczas rozwiązanie polegające na zrzucie ścieków do rzeki Stawek wymaga 

szybkiej zmiany.  

Ustala się, jako główny sposób odbioru ścieków sanitarnych na terenie miasta, odprowadzenie do 

kanalizacji sanitarnej w ramach powyższych systemów. Planuje się: 

 adaptację istniejących i sukcesywną rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w celu 

zapewnienia obsługi istniejących i nowych obszarów zainwestowania (wyłącznie w systemie 

rozdzielczym);  

 rozbudowę sieci i urządzeń kanalizacyjnych w celu zapewnienia obsługi wszystkich nowych 

obszarów zainwestowania. 

 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 zabezpieczenie terenów dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń kanalizacyjnych, 

 kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zabudowy w sposób minimalizujący 

kolizje przestrzenne pomiędzy systemem kanalizacyjnym a terenami zurbanizowanymi, 

 wprowadzenie zapisów umożliwiających dostęp techniczny do sieci i urządzeń 

kanalizacyjnych, 

 sposób gromadzenia i odbioru ścieków w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, 

 zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz do gruntu. 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ma umożliwić rezygnację ze stosowania zbiorników 

bezodpływowych. Do czasu realizacji nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej powinno się 

nakazać w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego budowę szczelnych szamb. Po 

realizacji planowanych odcinków kanalizacji sanitarnej wprowadzić nakaz  przyłączenia budynków   

w okresie 5 lat od powstania sieci.  

W związku z nowym zainwestowaniem przewiduje się wzrost ilości odprowadzanych ścieków  

o ok. 20%, co nie przekroczy  możliwości  oczyszczania ścieków sanitarnych.. 

  

5.12.3  Kanalizacja deszczowa 

 

Aktualny zasięg obsługi istniejącego systemu kanalizacji deszczowej jest niewystarczający. 

Istniejące układy komunalnej sieci deszczowej nie posiadają urządzeń podczyszczających. Należy 

przyspieszyć rozwój kanalizacji deszczowej w szczególności na terenach posiadających intensywną 

zabudowę oraz na terenach zainwestowanych w obrębie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód. 
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Uporządkowania wymaga oddzielenie ścieków deszczowych od źródła dającego początek  

ciekowi wodnemu. Należy uwzględnić ochronę źródła nr 110 zlokalizowanego w bezpośrednim 

sąsiedztwie wylotu kolektora wód deszczowych. Ochrona źródła regulowana jest przepisami ochrony 

przyrody. Prawidłowe wykorzystanie źródła powinno polegać na odizolowaniu wody źródlanej od 

ścieków deszczowych wód wypływających z kolektora deszczowego. Uzasadnione jest uznanie źródła 

za przyrodniczy walor gminy.  

Nowe zainwestowanie na terenach położonych po północnej stronie torów kolejowych, 

spowoduje konieczność zagospodarowania wód opadowych na własnych działkach lub podjęcia 

rozmów z Gminą Wólka w sprawie odprowadzenia podczyszczonych wód do rzeki na jej terenie.  

 

Do głównych celów rozwoju kanalizacji deszczowej należą: 

 poprawa warunków odprowadzania wód opadowych na obszarze zainwestowania miejskiego 

poprzez optymalne rozszerzenie zasięgu obsługi miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, 

 eliminację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla jakości wód podziemnych  

i powierzchniowych na obszarze miasta wynikających z zanieczyszczonych wód opadowych,  

 dostosowanie rozwoju systemu do uwarunkowań rozwoju funkcjonalno-przestrzennego 

miasta. 

 

Dla osiągnięcia zakładanych celów przewiduje się następujące działania: 

 rozbudowę zasięgu obsługi istniejących układów sieciowych kanalizacji deszczowej  

w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowych warunków odprowadzania  

i podczyszczania wód deszczowych na obszarze zainwestowania miejskiego, 

 budowę nowych układów sieci kanalizacji deszczowej niezbędnych dla obsługi nowych 

terenów planowanych pod zainwestowanie miejskie, w tym dla nowych terenów 

przemysłowych na zachód od terenu lotniska i usługowych na zachód od Lasu Rejkowizna, 

 budowę urządzeń do oczyszczania wód deszczowych przewidzianych do realizacji na 

głównym kolektorze odpływowym,  

 adaptację i modernizację systemu kanalizacji deszczowej na obszarze WSK stosowną do 

potrzeb wynikających z przewidywanego rozwoju tego zakładu. 

 

5.12.4  Zaopatrzenie w gaz 

 

Do wiodących celów rozwoju systemu gazowniczego zalicza się: 

 rozszerzenie zasięgu obsługi systemu gazowniczego i zakresu wykorzystania gazu dla celów 

grzewczych,  

 poprawę niezawodności pracy miejskiego systemu gazowniczego poprzez zrealizowanie  na 

obszarze zainwestowania miejskiego zamkniętych pierścieniowych układów na sieciach 

głównych systemu średnioprężnego i niskoprężnego,  

 poprawę warunków ochrony środowiska na obszarze miasta poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń spalin oraz ograniczenie uciążliwości transportu opału i odpadów 

paleniskowych,  

 poprawę efektywności ekonomicznej w gospodarce cieplnej miasta. 

 

Dla koncepcji rozwoju systemu gazowniczego przyjmuje się założenie, że system ten ma 

wystarczyć do zabezpieczenia potrzeb cieplnych na cele przygotowania posiłków na całym obszarze 

miasta, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pokrycia takiego zapotrzebowania ciepła na terenach zabudowy 
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wielorodzinnej położonej poza zasięgiem optymalnego rozwoju systemu ciepłowniczego to jest 

w południowo-zachodniej części miasta. W celu poszerzenia zasięgu obsługi systemu sieci 

średnioprężnej i poprawy jej niezawodności, przewiduje się dalszą rozbudowę głównych ciągów 

przesyłowych tego systemu szczególnie w południowej części Świdnika i na terenach na zachód od 

lotniska, a także terenów sąsiadujących z Lasem Rejkowizna od strony zachodniej, co umożliwi 

obsługę nowych terenów planowanych pod zainwestowanie. Rozbudowa w południowej części miasta  

pozwoli na zamknięcie głównych ciągów przesyłowych w układ pierścieniowy danego ciśnienia, 

przystosowany do lepszego zasilania od strony stacji SRP I
0
 Felin. Ze względu na kolizję istniejącej 

sieci dosyłowej  100 mm zasilanej z tej stacji z planowanym zainwestowaniem przewiduje się jej 

przebudowę uwzględniającą zmianę trasy i średnicy. W celu poprawy warunków zasilania  

w północno-wschodniej części obszaru miasta przewiduje się doprowadzenie sieci gazowej 

średnioprężnej stanowiącej odgałęzienie od gazociągu  250 mm w ul. Kusocińskiego. Wyeliminuje 

to potrzebę zasilania z sieci położonej na obszarze gminy Mełgiew. 

Dla umożliwienia obsługi programu zainwestowania miejskiego w rejonie lotniska w północno-

zachodniej części miasta przewiduje się realizację gazociągu średnioprężnego wiążącego sieć gazową 

w ul. Granicznej z siecią gazową w ul. Żwirki i Wigury, od której wykonane będzie odgałęzienie w 

kierunku północnym do rejonu lotniska.  

Rozbudowę sieci niskoprężnej przewiduje się na terenach przeznaczonych pod budownictwo 

wielorodzinne.  

Operatorem sieci gazowych na terenie Świdnika są: Karpacka Spółka  Gazownictwa sp. z o.o.  

w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie - 

Operator Gazociągów Przesyłowych.  

 

W związku z zainwestowaniem nowych obszarów, wzrost zapotrzebowania na gaz uwzględnia 

istniejące rezerwy przepustowości istniejących magistrali oraz dostęp do źródeł gazu dla miasta 

Świdnika. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 zabezpieczenie terenów dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń gazowniczych, 

 kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zabudowy w sposób minimalizujący 

kolizje przestrzenne pomiędzy systemem gazowniczym a terenami zurbanizowanymi, 

 wprowadzenie zapisów umożliwiających zachowanie oraz realizację sieci i urządzeń 

gazowniczych 

 sposób gromadzenia i odbioru ścieków w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, 

 zakaz lokalizowania zbiorników na gaz płynny w wypadku możliwości zaopatrzenia w gaz 

sieciowy 

 uwzględnienie w sąsiedztwie sieci i urządzeń gazowniczych:  przepisów wynikających z 

Dz.U.Nr 139 poz. 686 z dn.7 grudnia 1995 (dla sieci zrealizowanej przed 2001r), przepisów 

wynikających z Dz.U.Nr 97 z 2001r. (dla sieci gazowej wybudowanej po 2001r.). 

 

Rezerwy przesyłowe istniejącej sieci są duże i umożliwiają zasilenie w ciepło na terenach 

planowanych pod rozwój. Ogólny stan techniczny sieci jest średni a straty ciepła na przesyle 

wynoszące 10 % uznaje się jako zadawalające. Po przebudowie najstarszych odcinków sieci na nowe 

w technologii preizolowanej należy oczekiwać zmniejszenia strat ciepła na przesyle. 
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5.12.5 Zaopatrzenie w ciepło 

 

Do celów wiodących i warunkujących rozwój systemu ciepłowniczego zalicza się: 

 poprawę zaopatrzenia w ciepło na obszarze zainwestowania miejskiego poprzez optymalne 

określenie zasięgu obsługi miejskiego systemu ciepłowniczego, 

 poprawę niezawodności pracy źródeł i układu przesyłowego, 

 modernizację i rozbudowę systemu pozwalającą na wykorzystanie rezerw mocy cieplnej 

istniejących źródeł oraz poprawę efektywności techniczno - ekonomicznej dostawy ciepła do 

odbiorców, 

 poprawę warunków ochrony środowiska w mieście poprzez: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spalin ze źródeł ciepła, 

 dopuszczenie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii; 

 zmniejszenie uciążliwości od transportu opału i odpadów paleniskowych w mieście. 

 

Dla poprawy efektywności i niezawodności pracy systemu ciepłowniczego należy 

przewidywać: 

 dalszą rozbudowę układu przesyłowego dla obsługi na terenach skoncentrowanych zespołów 

zabudowy mieszkalno-usługowej i przemysłowej (w zakresie uzasadnionym pod względem 

techniczno-ekonomicznym), 

 modernizację sieci uwzględniającą zastosowanie rur preizolowanych, 

 modernizację i automatyzację węzłów cieplnych oraz układu technologicznego pompowni, 

 wdrożenie systemu automatycznej kontroli i sterowania procesami wytwarzania ciepła w 

kotłach WR-25 i OR-32, 

 wdrażanie procesu termomodernizacji. 

System ciepłowniczy powinien zaspokajać potrzeby obsługi cieplnej skoncentrowanych 

zespołów zabudowy usługowej, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz budynków 

służących produkcji przemysłowej z uwzględnieniem obiektów w rejonie lotniska.   

Zmiany zapotrzebowania ciepła dla systemu ciepłowniczego będą wynikały z realizacji 

programu budownictwa na nowych terenach oraz kontynuowania procesu termomodernizacji 

istniejącego budownictwa obsługiwanego tym systemem. Zapotrzebowanie na energię cieplną 

wzrośnie w wyniku znacznej rozbudowy terenów wokół lotniska i przekształcenia terenów 

niezabudowanych, szczególnie w południowej części miasta, na terenach na zachód od lotniska i na 

zachód od Lasu Świdnickiego. 

W Studium przewiduje się zachowanie i utrzymanie istniejącego układu ciepłowniczego 

funkcjonującego na obszarze przemysłowym WSK „PZL- Świdnik”.  

 

Rezerwy przesyłowe istniejącej elektrociepłowni oraz sieci są duże i umożliwiają zasilanie w 

ciepło na terenach planowanych pod rozwój. Jednak w znacznie oddalonej od centrum, zachodniej 

części miasta, ze względu na znaczną odległość istnieje potrzeba budowy lokalnej elektrociepłowni.  

Istniejąca elektrociepłownia posiada moc maksymalną wyższą od maksymalnego 

zapotrzebowania ciepła w mieście o 26 MWt.  Planowana redukcja zapotrzebowania ciepła u 

istniejących odbiorców poprzez termomodernizację oraz poprawę sprawności systemu ciepłowniczego 

zabezpieczy wymaganą rezerwę mocy cieplnej i rozwój zainwestowania miejskiego w okresie 

perspektywicznym.   

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 zabezpieczenie terenów dla istniejących i projektowanych sieci i urządzeń ciepłowniczych, 

 kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zabudowy w sposób minimalizujący 
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kolizje przestrzenne pomiędzy systemem ciepłowniczym a terenami zurbanizowanymi, 

 wprowadzenie zapisów umożliwiających zachowanie oraz realizację sieci i urządzeń 

ciepłowniczych, 

 wprowadzenie zapisów informujących o występowaniu pasów technologicznych od sieci i 

urządzeń ciepłowniczych 

 dopuszczenie indywidualnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w energię cieplną. 

 

5.12.6  Gospodarka odpadami 

 

Określa się następujące kierunki rozwoju gospodarki odpadami: 

 Promocja selektywnej zbiórki odpadów w miejscach ich powstawania, 

 Zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych z jednoczesnym 

zmniejszeniem ich ilości w wyniku wprowadzania technologii mało odpadowych  

i bezodpadowych, 

 Nadzór nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi, 

 Koordynacja polityki odpadowej miasta z powiatową i wojewódzką strategią utylizacji 

odpadów komunalnych i przemysłowych. 

 

Miasto posiada zorganizowany system zagospodarowania odpadów komunalnych  

 i przemysłowych. Odpady komunalne zbierane są w pierwszej fazie w lokalnych punktach 

gromadzenia i segregacji odpadów (pojemniki), a następnie wywożone specjalnym taborem na 

centralne składowisko odpadów znajdujące się w Rokitnie (powiat lubartowski).  

Jednym z celów nowego Programu Gospodarki Odpadami dla Miasta jest osiągniecie do roku 

2020 następujących poziomów odzysku: dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - co najmniej 

50%, a dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych, niż niebezpieczne) - co najmniej 70%. 

Na system gospodarki odpadami składają się m.in.: zbieranie, transport, odzysk, recykling         

i unieszkodliwianie odpadów. Na terenie gminy występują: odpady zmieszane, odpady opakowaniowe 

i surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny, odpady niebezpieczne i odpady remontowo-budowlane. Gmina prowadzić będzie 

docelowo system zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 

opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, niebezpiecznych  

i ulegających biodegradacji. 

 

W zakresie gospodarki odpadami zakłada się: 

 objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem odbierania odpadów komunalnych, 

 stworzenie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości selektywnego zbierania odpadów, 

 zredukowanie do minimum składowania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji, 

 zwiększenie wyników w selektywnym zbieraniu odpadów niebezpiecznych, 

wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych i podlegających recyklingowi, 

 

Od 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarki odpadami. Na terenie Gminy Miejskiej 

Świdnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

 papier i tektura, 

 metale, 
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 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 szkło, 

 odpady zielone, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 zużyte opony. 

Odpady komunalne zbierane są w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 120 – 240 l 

natomiast frakcja w postaci papieru i tektury worek niebieski, szkło worek zielony, tworzywa 

sztucznego (PET) opakowania wielo-materiałowe (tetra pak) w workach w kolorze żółtym, metal  

w worek szary, odpady zielone w worek brązowy, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 

opony zbierane są w wyznaczonym terminie lub na zgłoszenie do przedsiębiorcy zbierającego odpady 

komunalne na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. 

Odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej zbierane są w pojemnikach (1100l) 

natomiast frakcja w postaci papieru i tektury w pojemniku z tworzywa sztucznego(od 1500 do 2500l) 

w kolorze niebieskim, szkło w pojemniku z tworzywa sztucznego (od 1300 do 2500l)  

w kolorze zielonym, tworzywa sztucznego (PET) oraz opakowania wielomateriałowe (tetra pak)  

w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalowych siatkowych (2500l) w kolorze żółtym, metal  

w pojemnikach (120l) w kolorze szarym, odpady zielone w pojemnikach (1100l lub KP 7)  

w kolorze zielonym chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony zbierane są w wyznaczonym 

terminie lub na zgłoszenie do przedsiębiorcy zbierającego odpady komunalne na terenie Gminy 

Miejskiej Świdnik. 

Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miejskiej Świdnik przekazywane za do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lublinie. 

Właściciele nieruchomości tzw. niezamieszkałych tzn. firmy (sektor gospodarczy), szkoły, 

instytucje publiczne są zobowiązane podpasać umowę na transport odpadów z przedsiębiorcą 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Burmistrza Miasta Świdnik. 

Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego są przekazywane zewnętrznym odbiorcom  

w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego można przekazać przedsiębiorcom zajmującym się zbieraniem odpadów na terenie 

GMŚ. Przeterminowane leki można oddać w aptekach na terenie GMŚ. Odpady zbiera, przetwarza  

i sprzedaje firma Kom-Eko SA oraz firma Remondis.  

 

5.12.7  Elektroenergetyka  

 

Przez teren przebiegają: linia wysokiego napięcia 400 kV (Lublin – Lublin Odlewnia), linia 110 

kV wraz ze stacjami 110/SN. Zamierzenia inwestycyjne wynikające z planowanego zużycia energii 

elektrycznej, poprawy pewności zasilania, jak i konieczności dostosowania krajowego systemu 

elektroenergetycznego do standardów zachodnioeuropejskich wymagać będzie realizacji 

przedsięwziąć takich jak: 
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 Budowa lokalnej elektrociepłowni w Świdniku – związana z tym będzie rozbudowa odcinka 

linii 110 kV łączącej ze stacją 110/SN (w pierwszym etapie), 

 Rozbudowa stacji 110/15kV (w drugim etapie). 

Wiodące cele  rozwoju systemu elektroenergetycznego to: 

 poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej, 

 zwiększenie możliwości przesyłu mocy i energii elektrycznej, 

 podniesienie standardów zaopatrzenia w energię elektryczną, 

 ograniczenie uciążliwości linii napowietrznych. 

 przyjmuje się następujące kierunki rozwoju systemu elektroenergetycznego : 

konieczność budowy Głównego Punktu Zasilającego GPZ Świdnik II w rejonie istniejących linii 

napowietrznych 110 kV relacji GSZ Abramowice- GSZ Odlewnia i GPZ Wschód, wywołana nowym 

zainwestowaniem i prowadząca do zwiększenia pewności zasilania Świdnika,   

 rozbudowa sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych na terenach 

nowego zainwestowania oraz terenach posiadających niedostateczną ich gęstość,   

 modernizacja istniejących sieci kablowych SN poprzez wymianę awaryjnych kabli  

w izolacji z polietylenu,   

 przebudowa lub likwidacja istniejących linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia 

kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu. 

 

W związku z zainwestowaniem nowych obszarów, wzrost zapotrzebowania mocy wzrośnie  

o ok. 20%, co łączy się z rozbudową sieci przesyłowych. 

Trasy elektroenergetyczne zaleca się prowadzić wzdłuż projektowanych sieci wod-kan. 

Usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym 

zagospodarowaniem terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem Inwestora projektowanej 

zabudowy według odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci 

elektroenergetycznej. 

Wykonanie potrzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych 

sieciach elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających, powstałych w wyniku 

zmiany Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie na 

koszt Inwestora.  

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub 

zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących, nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne gdy 

spełnione będą warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia oraz dostarczania energii elektrycznej 

na podstawie stosownej umowy z właścicielem sieci po zrealizowaniu określonych przez niego 

warunków przyłączenia.  

Dla potrzeb przyłączania nowych odbiorców, wzrostu zapotrzebowania na moc i energię 

elektryczną, modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych należy przewidzieć możliwość 

budowy linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15,0/0,4 kV. 

W Studium jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się: 

 odnawialne źródła energii do produkcji energii; 

 możliwość wydzielenia nowych terenów pod realizacje stacji, dopuszczając realizacje stacji 

transformatorowych w odległości 1, 5 metra od granicy sąsiedniej działki przy ścianach stacji 

bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych.  

Budowa wnętrzowych stacji transformatorowych powinna być zlokalizowana na gruncie 

 o uregulowanym stosunku prawnym w miejscu określonym m.in. wymogami technicznymi,  

z dostępem od drogi i możliwością dojazdu sprzętu ciężkiego. 
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Lokalizację elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze złączami należy przewidzieć  

w zarezerwowanych pasach technologicznych. Szerokość pasów technologicznych z infrastrukturą 

elektroenergetyczną min. 1 m. W pasach technologicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną nie 

wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz składować materiałów.  Powinien to być teren stale 

dostępny dla służb eksploatacyjnych, z możliwością dojazdu.  

Strefy ochronne od linii elektroenergetycznych znajdują w rozdziale 4.2.3. 

Realizacja urządzeń elektroenergetycznych do połączenia urządzeń wytwórczych z siecią 

przedsiębiorstwa energetycznego leży w gestii inwestora tych urządzeń. W przypadku przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych o dużych łącznych mocach wytwórczych m.in. farm 

wiatrowych, w sporządzanych warunkach przyłączenia miejscem rozgraniczania własności instalacji 

 i sieci elektroenergetycznych będą urządzenia rozdzielni WN w istniejących stacjach WN/SN. 

Przy zalesieniach i zadrzewieniach na terenie planowanej zabudowy należy zachować 

wymagane przepisami odległości gałęzi i drzew od urządzeń linii elektroenergetycznej.  

Na rysunku planu oznaczono zrealizowaną stację transformatorową 110/SN Felin przy  

ul. Brzegowej (dz. nr: 120/1, 120/2, 130/1, 130/2). 

 

 

5.12.8  Telekomunikacja  

 

Do celów wiodących rozwoju systemu telekomunikacyjnego zaliczono: 

 poprawę standardów łączności, 

 pełne zaspokojenie potrzeb na łącza telefoniczne. 

Przyjmuje się następujące kierunki rozwoju systemu telekomunikacyjnego 

 rozbudowa urządzeń telekomunikacyjnych (central) w celu umożliwienia docelowego 

zaspokojenia potrzeb,   

 rozbudowa na terenach nowego zainwestowania sieci telekomunikacyjnych magistralnych   

i rozdzielczych w postaci kanalizacji telefonicznych lub kabli telefonicznych doziemnych,   

 rozwój usług ponadpodstawowych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. 

 

W związku z zainwestowaniem nowych obszarów, obsługa telefoniczna będzie realizowana, 

przez koncesjonowanych operatorów telekomunikacyjnych. 

 

Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy infrastrukturze technicznej należy 

zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 

powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej. W przypadku wystąpienia kolizji sieci teletechnicznej  

z elementami uzbrojenia planowanej inwestycji Inwestor powinien wystąpić do dysponenta sieci w 

Lublinie o określenie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń 

teletechnicznych.  

 

5.13  Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym  

 

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

 

W Studium wyróżnia się obszary, na których realizowane są cele publiczne o znaczeniu 

lokalnym. Należą do nich: 

 sieć dróg gminnych, 

 sieć elektroenergetyczna, 
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 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, 

 opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami: 

 Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40, 

 Willa „Bożena”, ul. Wojska Polskiego 36, 

 Dom, ul. Kruczkowskiego 44, 

 Dom ul. Leśna 1, 

 Dom, d. dwór z Tarnawy, ul. Leśna 3, 

 Dom, ul. Zacisze 3, 

 Dom, ul. Zielona 6, 

 Dom, ul. Kruczkowskiego 49, 

 Dom, ul. Spacerowa 3, 

 Zespół dworcowy, ul. Dworcowa (działka Nr 152/11), 

 Dworzec kolejowy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 8, 

 Dom zawiadowcy w zespole dworcowym, ul. Dworcowa 6, 

 usługi publiczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe, 

obiekty ochrony zdrowia, porządku publicznego), 

 domy pomocy społecznej, ośrodki kultury, 

 obiekty administracji publicznej, 

 ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych w Krępcu 

 zbiornik retencyjno-osadowy wód deszczowych we wschodniej części miasta, 

 cmentarz komunalny, 

 obszar zieleni na północ od ulicy Okulickiego, w rejonie wiaduktu kolejowego, 

 ciąg zieleni parkowej łączący las Rejkowizna z lasem Bażantaria.  

 

Nowe inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym mogą się znaleźć na wszystkich 

terenach przeznaczonych pod zabudowę, inwestycje celu publicznego infrastrukturalne mogą być 

realizowane na całym obszarze miasta.  

Miasto poprzez swoją politykę i możliwości finansowe będzie realizowało inwestycje celu 

publicznego, które zawarte są w wieloletnich planach inwestycyjnych, planach rozwoju lokalnego i w 

innych opracowaniach strategicznych. Do głównych zadań w tym zakresie należą inwestycje 

infrastrukturalne związane z budową dróg i ulic, realizacją urządzeń infrastruktury technicznej                

i społecznej. 

W studium ustalono konieczność wskazywania w planach miejscowych dotyczących nowych 

terenów zabudowy mieszkaniowej, inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej tj. żłobków, 

przedszkoli, szkół  i innych – w miarę potrzeb.  

W planach miejscowych należy ustalić stosowne środki ochrony akustycznej dla terenów 

mieszkaniowych zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

5.14  Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

 

Obszary, na których rozmieszczone są inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

zgodnie z ustaleniami: planu zagospodarowania przestrzennego województwa i  programów, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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Na obszarze gminy w trakcie realizacji jest zadanie rządowe droga krajowa S12/S17 - 

stanowiące inwestycję celu publicznego uwzględnione w rejestrze programów rządowych, o których 

mowa w przepisach art. 48 i 49 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Przebudowywane drogi krajowe nr 12 i 17, posiadają na terenie Świdnika wspólny przebieg; 

 

Pozostałe inwestycje przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Lubelskiego lub w Planie inwestycyjnym również częściowo zostały zrealizowane. W studium 

wyróżniono obszary, na których zrealizowane zostały inne cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym:  

 sieć dróg powiatowych i wojewódzkich; 

 modernizacja linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa-Dorohusk - linia kolejowa o znaczeniu 

krajowym; linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - do realizacji; 

 Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego o kolejny port CARGO; 

 Linia wysokiego napięcia 400 kV (Lublin-Lublin Odlewnia);  

 usługi publiczne (szkoły ponadpodstawowe); 

 obszar Natura 2000 oraz użytek ekologiczny; 

 

Wymienione cele publiczne wraz z ograniczeniami wynikającymi z ich funkcjonowania, 

stanowią istotne uwarunkowanie formalne i prawne w zagospodarowywaniu przestrzennym miasta. 

Należą do nich: 

 ograniczenia w zabudowie wynikające z przepisów odrębnych dotyczących odległości i 

warunków dopuszczających budowę usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej w sąsiedztwie linii kolejowych;  

 ograniczenie wysokości zabudowy wynikające z wyznaczenia tzw. „powierzchni 

ograniczającej wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie Lotniska Lublin”; 

 ograniczenia wysokości dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza (dopuszczalne 

wysokości zabudowy powinny być pomniejszone o 10 m),  

 zakaz budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić miejsce żerowania 

ptaków (w odległości do 5 km od granicy lotniska),  

 zakaz sadzenia i uprawy krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze w rejonie podejść 

do lądowania mogących stanowić przeszkody lotnicze),  

 obowiązek zgłaszania Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowania  przeszkód 

lotniczych;  

 budowa urządzeń nawigacyjnych. 

 

Przebieg sieci energetycznych wysokiego i średniego napięcia oraz sieci gazowych 

wysokoprężnych wymaga rezerwacji terenów pod strefy ochronne. Przebudowa dróg krajowych nr  

12 i 17 w celu dostosowania ich do parametrów dróg ekspresowych S12 S17, budowa ich nowego 

odcinka przy zachodniej granicy gminy, oraz węzłów drogowych „Lublin Zadębie”, „Lublin Felin”  

i „Świdnik”  wymagała  rezerwacji terenu pod ich poszerzenie 

  

Okres opracowywania SUiKZP  zbiegł się z końcowym etapem realizacji tej inwestycji.   

 

Ponadto Gmina Miejska Świdnik w ramach wniosków do nowego Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa lubelskiego zaproponowała włączenie dwóch inwestycji do projektów 

dofinansowanych w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: 
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Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez 

budowę ul. Kusocińskiego i NSZZ Solidarności, przebudowę istniejącego odcinka 

 ul. Kusocińskiego, Al. Armii Krajowej i ul. Gen. Maczka w Świdniku 

 

Połączenie drogi krajowej nr 17/12 z Portem Lotniczym wskazaną siecią dróg pozwoli na 

poprowadzenie ruchu południową częścią miasta z pominięciem obszaru zwartej zabudowy centrum 

Świdnika, a dzięki temu zmniejszenie jego obciążenia komunikacyjnego.  Przedmiotowe odcinki dróg 

prowadzą bezpośrednio do najważniejszych stref i miejsc aktywności gospodarczej Świdnika. 

 

„Adaptacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na Regionalne Centrum Usług Socjalnych 

 w Świdniku 

 

Na bazie istniejącej infrastruktury i przyległego terenu ośrodka sportowego planowane jest 

utworzenie Regionalnego Centrum Usług Socjalnych, którego oferta skierowana jest do osób w wieku 

poprodukcyjnym zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, a zwłaszcza Lubelskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Zjawisko starzejącego się społeczeństwa kreuje popyt na nowy rodzaj 

usług. Brakuje kompleksowej oferty skierowanej do osób starszych, ale wciąż społecznie aktywnych, 

a przede wszystkim nie ma przystosowanej do tego celu infrastruktury. Przebudowa i dostosowanie 

tego obiektu do potrzeb Regionalnego Centrum Usług Socjalnych rozwiąże problem zarówno 

niszczejących obiektów rekreacyjno-sportowych, jak również ograniczonej oferty dla seniorów 

 z województwa lubelskiego.  

Utworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej w drodze rewitalizacji, 

zdegradowanych obecnie obiektów i wprowadzenie zintegrowanych usług prozdrowotnych, 

rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych umożliwi aktywizację seniorów i osób zawodowo 

wykluczonych, w tym niepełnosprawnych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w różnych sferach życia 

społeczno-gospodarczego.   

Realizacja tego projektu ułatwi prowadzenie właściwej polityki ludnościowej w regionie, 

ukierunkowanej na ograniczenie negatywnych trendów demograficznych związanych ze starzeniem 

się społeczeństwa i prognozowanym spadkiem liczby ludności w województwie, wpłynie na poprawę 

stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców regionu, między innymi poprzez zwiększenie dostępu 

do usług związanych z edukacją i kulturą fizyczną. 

 

5.15 Obszary, dla których jest obowiązkowe sporządzanie miejscowych planów 

 
- Obiekty wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości  

Dopuszcza się przeprowadzanie scaleń i podziału nieruchomości. Potrzeby takie mogą wystąpić 

w szczególności: w Strefie C- Strefie intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego z dominującą zabudowa 

aktywności gospodarczej , jak również w Strefie B - Strefie ekstensywnego rozwoju wielofunkcyjnego  

z dominującą zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną. 

Cały obszar miasta pokryty jest miejscowymi planami,  które są w trakcie zmian, aktualizacji, 

 w tym obejmują przedmiotowe obszary. Nie przewiduje się obowiązkowego sporządzania 

miejscowych planów na podstawie przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

 
- Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m

2
 

Ustala się lokalizację  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży od 400 do 2000 m
2
  na 

terenach MWU, MNU, U, AG, UAG, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
  na terenach UC.  
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Cały obszar miasta pokryty jest planami, które są w trakcie zmian, aktualizacji, w tym obejmują 

obszar  z obiektami handlowymi powyżej 400 m
2
.  Istniejące obiekty o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400 m
2
 związane są z obiektami handlowymi wielobranżowymi, najczęściej spożywczymi      

i budowlanymi. Nie przewiduje się obowiązkowego sporządzania miejscowych planów na podstawie 

przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 
- Obszary przestrzeni publicznych  

Obszarami przestrzeni publicznej, czyli obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, poprawy, jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne są przede wszystkim 

obszary 1, 2, 3 objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Świdnika wymienione w pkt. 5.20. 

Ponadto istotnymi obszarami przestrzeni publicznych są: 

 teren placu Konstytucji 3 Maja,  

 ciąg ulicy Kard. St. Wyszyńskiego od ul. gen. L. Okulickiego do ronda Honorowych Dawców 

Krwi, 

 ciągi zieleni urządzonej łączące las Rejkowizna z lasem Bażantarnia, 

 tereny usług użyteczności publicznej, 

 tereny przy obiektach sakralnych, 

 stacje PKP, 

 ogólnodostępne tereny lotniska, 

 cmentarz. 

 

Poza przedstawionymi obszarami, do przestrzeni publicznych można zaliczyć inne tereny, które 

swoim charakterem, sposobem użytkowania i zagospodarowania, pełnią rolę szeroko rozumianej 

wymiany kontaktów społecznych a zlokalizowane są wewnątrz osiedli mieszkaniowych. 

Najważniejsze z nich również zostały objęte wspomnianym Lokalnym Programem Rewitalizacji w 

zakresie obszarów nr 4, 5, 6 opisanych w pkt. 5.20. Dopuszcza się lokalizację obszarów przestrzeni 

publicznych, jako funkcji komplementarnych również na pozostałych terenach miasta.  

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać 

powyższe lokalizacje przestrzeni publicznych. Nie przewiduje się obowiązkowego sporządzania 

miejscowych planów na podstawie przepisów odrębnych w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami.  

 

5.16  Kierunki i zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

 

Na terenach rolnych oznaczonych symbolem R dopuszcza się drogi wewnętrzne i infrastrukturę 

obsługi technicznej terenu i zabudowy.  

Na terenach lasów oznaczonych symbolem ZL podstawowym przeznaczeniem są lasy                

i zalesienia. Tereny lasów i zalesień w mieście Świdnik to głównie kompleks lasów państwowych – 

Las Rejkowizna oraz las prywatny tzw. Las Bażantarnia.  

Na tych terenach obowiązuje zakaz zabudowy. Wyjątek stanowią obszary i urządzenia sportu, 

turystyki i rekreacji (ścieżki rowerowe, mała architektura wzdłuż szlaków turystycznych) 

niewymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz lokalizacja urządzeń 

infrastruktury technicznej i obiekty służące gospodarce leśnej na warunkach określonych przepisami 

odrębnymi. Dopuszcza się modernizację istniejących budynków na terenach leśnych, bez prawa 

rozbudowy. Zakazuje się składowania odpadów i wprowadzania odpadów niebezpiecznych.  

Zaleca się ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.  
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Na terenach oznaczonych ZL obowiązują zasady gospodarki i ochrony wynikające z planów 

urządzenia lasu oraz z przepisów szczególnych na mocy ustawy o ochronie przyrody.  

Obecne tereny rolnicze wskazuje się do wyłączenia z produkcji rolnej, na rzecz mieszkaniowo – 

usługowych terenów inwestycyjnych. Dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenów, do czasu 

docelowego zagospodarowania. 

 

5.17  Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych  

 

Na terenie miasta Świdnik nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi          

i osuwania się mas ziemnych.  

Wyznacza się lokalizację zbiornika retencyjnego we wschodniej części miasta w naturalnym 

obniżeniu terenu. Zbiornik usytuowany w miejscu ujścia kolektora deszczowego, ma spełniać rolę 

sanitarną w czasie nadmiernego deszczu lub magazynową wody w czasie suszy oraz rekreacyjną. 

 

5.18  Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się  filar ochronny w złożu kopaliny 

 

W granicach miasta nie występują obiekty i obszary posiadające strefy ochronne, dla których  

w złożu kopaliny wyznacza się filar ochronny. W związku z tym Studium nie określa takich obszarów 

w rozumieniu przepisów geologicznych  i górniczych. 

 

5.19  Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych  

 

Na terenie miasta nie występują obszary pomników zagłady, w tym obszary posiadające strefy 

ochronne oraz wynikające z nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie byłych  hitlerowskich obozów zagłady. 

 

5.20  Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 

 

W roku 2008 opublikowano Lokalny Program Rewitalizacji, Gminy Miejskiej Świdnik  

na lata 2007-2015. W oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i wyniki konsultacji 

społecznych przeprowadzonych przez wyłoniony na potrzeby Programu zespół ds. rewitalizacji, 

wybrano obszary na terenie gminy, przeznaczone do rewitalizacji. Kierowano się przy tym przede 

wszystkim kryteriami, które określono w Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów 

Rewitalizacji, opracowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Według tych 

kryteriów, muszą wystąpić, co najmniej trzy z poniższych zjawisk, by teren uznać za nadający się do 

rewitalizacji: 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

 niekorzystne trendy demograficzne, 

 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji, 

 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

 szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, 

 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,  

 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,  

 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,  

 niski poziom wydajności energetycznej budynków.  
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Wydzielono łącznie 7 obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, przedstawionych w formie 

graficznej na mapie miasta, zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w pkt. 5.5.2 Strefy polityki 

przestrzennej na ryc. 38 Lokalizacja obszarów rewitalizacyjnych na planie Świdnika. Poniżej 

zamieszczono opis granic obszarów. Przypisano im główne cele określające funkcje, jakie mają 

spełniać podjęte  działania zaprezentowane w Programie Rewitalizacji. Proces rewitalizacji przebiega 

etapami i jest w trakcie realizacji.   

 

 

OPIS OBSZARÓW 

OBSZAR NR 1 

 

Obszar Nr 1 jest największy powierzchniowo i obejmuje centralną część miasta. Jego granice 

wyznaczają następujące ulice: Racławicka, Kosynierow, Targowa oraz Al. Lotnikow Polskich. Obszar 

ten jest skupiskiem wielu miejsc użyteczności publicznej, obiektow handlowych i usługowych, a 

ponadto spełnia funkcje mieszkalne. Powierzchnia Obszaru 1 wynosi ok. 86,8 ha. 

 

Granice obszaru rewitalizowanego nr 1 

 

 

 

 
Ryc. 42. Obszar 1.   Źrodło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

Na opisywanym obszarze występuje szereg zjawisk, które pozwalają uznać go za obszar 

podlegający rewitalizacji. Do zjawisk tych zaliczyć należy: 

 

 Wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków (zły stan tkanki mieszkalnej 

oraz infrastruktury użyteczności publicznej przejawia się w braku ocieplenia i zdewastowaniu 

budynków, występowaniu przestarzałej infrastruktury technicznej, degradacji terenów 

rekreacyjnych, pogarszającym się stanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych oraz 

niedostatecznym stanie oświetlenia przestrzeni międzyblokowej, co negatywnie wpływa na 

bezpieczeństwo mieszkańców). 

 Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej (Brak inicjatywy do zakładania 

własnego biznesu jest w dużej mierze pochodną występowania dużego podmiotu 

zgłaszającego popyt na rynku pracy, jakim jest WSK PZL-Świdnik S.A. Obszar 

charakteryzuje się niskim wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 
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100 mieszkańców); 

 Niski poziom wydajności energetycznej,  (budynki mieszkalne objęte rewitalizacją budowane 

były w ciągu ostatnich 50 lat, a wiele z nich nie spełnia obowiązujących norm wydajności 

energetycznej); 

 Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

 Niekorzystne trendy demograficzne; 

 Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. 

 

Aby wyeliminować wyżej wymienione zjawiska zakłada się następujące kierunki działań: 

 Rewitalizacja budynków wielorodzinnych i ich otoczenia (między innymi termomodernizacja, 

wymiana instalacji technicznych, rekultywacja terenów zielonych, postawienie ławek i koszy 

na śmieci, budowa altan śmietnikowych, naprawa chodników i dróg osiedlowych, budowa 

parkingów oraz instalacja kamer monitoringu miejskiego), 

 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (realizacja inwestycji ma doprowadzić do 

zwiększenia efektywności pracy urzędów, wzrostu bezpieczeństwa publicznego, poprawy 

wyglądu śródmieścia oraz poszerzenia kulturalnej oferty miasta), 

 Przeciwdziałanie marginalizacji (projekty wdrażane na tym obszarze dotyczą adaptacji 

pomieszczeń dawnego hotelu robotniczego na lokale socjalne oraz remontu budynku 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”), 

 Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (dostosowanie infrastruktury do 

wymogów bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do komfortowego spędzania wolnego 

czasu poprzez budowę boisk i placów zabaw oraz zapewnienie dostępu do dobrze 

zagospodarowanych terenów zielonych), 

 Usprawnienie lokalnego układu drogowego (likwidacja „wąskich gardeł” układu 

komunikacyjnego, wymiana nawierzchni ulic i stworzenie nowych miejsc postojowych 

przełoży się na usprawnienie ruchu i zwiększenie komfortu przemieszczania się i pośrednio na 

wzrost atrakcyjności miasta), 

 Rewitalizację, remont, termomodernizację obiektów przedszkolnych i ich otoczenia. 

 



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik  
__________________________________________________________________________ 

 

 212 z 222 

 

OBSZAR NR 2 

 

Obszar ten obejmuje tereny Regionalnego Parku Przemysłowego, należące uprzednio do PZL 

Świdnik, i znajduje się w połnocno-wschodniej części miasta. Powierzchnia obszaru to ok. 37,7 ha.  

 

Granice obszaru rewitalizowanego nr 2 

 

 
Ryc.  43.    Obszar 2. Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

Włączenie go do programu rewitalizacji uzasadniają następujące zjawiska: 

 wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków, 

 niski poziom przedsiębiorczości. 

Dla obszaru zaproponowane zostały następujące kierunki działań: 

 Kompleksowa modernizacja uzbrojenia oraz rozbudowa Regionalnego Parku Przemysłowego,  

w tym m.in. modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej, czy też 

adaptacja pomieszczeń biurowych i technicznych), 

 Budowa kompostowni oraz przeniesienie składowiska materiałów (kompostownia ma 

rozwiązać problem utylizacji odpadów organicznych, zaś składowisko ma służyć do 

przechowywania m.in. soli drogowej i piasku), 

 Regeneracja Parku (zostanie poddany rewitalizacji, by przywrócić mu funkcje przemysłowe       

i zwiększyć konkurencyjność gospodarczą miasta). 

 

OBSZAR NR 3 

 

Obszar ten to teren poprzemysłowy obejmujący obiekty sportowe, tereny rekreacyjne Parku 

Miejskiego, węzeł komunikacyjny prowadzący do WSK PZL-Świdnik, Regionalnego Parku 

Przemysłowego, Straży Pożarnej, Komendy Policji, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz 

obiektów usługowych, sportowych, handlowych i użyteczności publicznej. Jego powierzchnia to 

ok. 19,3 ha.  
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Granice obszaru rewitalizowanego nr 3 

 

 
Ryc. 44.  Obszar 3.   Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

Na terenie obszaru zdiagnozowane zostały następujące zjawiska uzasadniające jego wybór do 

Programu Rewitalizacji: 

 degradacja infrastruktury, 

 zły stan obiektów Państwowej Straży Pożarnej, 

 niski stopień bezpieczeństwa, 

 degradacja infrastruktury sportowej, 

 zdegradowane tereny zieleni. 

 

W celu zlikwidowania  negatywnych zjawisk obrano następujące kierunki działań: 

 Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową parkingów i oświetlenia, modernizacja 

kanalizacji deszczowej, 

 Modernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej (wykonanie remontu pomieszczeń 

wewnętrznych wraz z instalacją elektryczną, izolacja fundamentów, ocieplenie budynków 

wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznej, wykonanie dachu na budynku garażowo-

magazynowym oraz wykonanie placów, parkingów wraz z oświetleniem i ogrodzeniem), 

 Gruntowna modernizacja obiektów usług sportu przy ul. Sportowej, odnowienie boisk, 

budynków użytkowych oraz niezbędnych instalacji, dzięki czemu podwyższy się 

funkcjonalność infrastruktury sportowej, podniesie się, jakość uprawiania sportu, a także 

wzrosną możliwości organizowania imprez sportowych na wysokim poziomie. 

 

OBSZAR NR 4 

 

Obszar ten znajduje się po południowej stronie torów kolejowych i po zachodnie stronie 

Al. Lotników Polskich i obejmuje baraki mieszczące się przy ulicach Orzeszkowej i Kolejowej. 

Obszar skupia przede wszystkim funkcje mieszkalne i produkcyjno-usługowe. Powierzchnia obszaru 

to ok. 5ha. Na tych terenach zdiagnozowane zostały następujące zjawiska uzasadniające jego wybór 

do Programu Rewitalizacji: 

 niski stopień przedsiębiorczości, 

 wysoki stopień ubóstwa, 

 degradacja zasobu mieszkaniowego, 

 wysoki poziom przestępczości. 
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W celu zlikwidowania negatywnych zjawisk obrano następujący kierunek działań:  

termomodernizacja budynków socjalnych i remont ciągów komunikacyjnych do nich prowadzących 

(poprawa termoizolacyjności budynków, remont korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych obszaru). 

-CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANO 

 

 

 

Granice obszaru rewitalizowanego nr 4 

 

 
Ryc.  45 Obszar 4.   Źrodło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

 

 

OBSZAR NR 5 

Obszar ten znajduje się na wschód od obszaru nr 1. Pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. 

Jego granice wyznaczają następujące ulice: Kosynierów, Racławicka, Al. Armii Krajowej oraz  

ul. Maczka. Jego powierzchnia to ok. 26,7 ha. 
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Granice obszaru rewitalizowanego nr 5 

 

 
Ryc.  46.  Obszar 5.  Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

Na terenie tego obszaru zdiagnozowane zostały następujące zjawiska uzasadniające jego wybór 

do Programu Rewitalizacji: 

 niski stopień przedsiębiorczości, 

 degradacja budynku i otoczenia przedszkola, 

 niski poziom bezpieczeństwa, 

 zaniedbane tereny rekreacyjne, 

 degradacja budynków mieszkalnych. 

W celu zlikwidowania  negatywnych zjawisk obrano następujące kierunki działań:  

 Budowa monitoringu, 

 Remont i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

 Budowa nowych placów zabaw, w tym  na terenie przedszkola i przy budynkach Spółdzielni 

Mieszkaniowej, wyposażenie ich w nowe urządzenia, zapewniające większe bezpieczeństwo 

dzieci, 

 Rekultywacja trawników oraz posadzenie nowych drzew, krzewów i rabat kwiatowych. 

 

 

OBSZAR NR 6 

 

Obszar ten obejmuje teren osiedla Brzeziny I, znajdującego się po południowej stronie  

ul. Racławickiej, między ulicami Kusocińskiego i Wyszyńskiego. Obszar ten pełni głównie funkcję 

mieszkalną. Jego powierzchnia to ok. 35,7 ha.  

 

Na terenie tego obszaru zdiagnozowane zostały następujące zjawiska uzasadniające jego wybór 

do Programu rewitalizacji: 

 niski stopień przedsiębiorczości, 
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 degradacja budynków mieszkalnych, 

 niski poziom bezpieczeństwa. 

 

Granice obszaru rewitalizowanego nr 6 

 

 
Ryc.  47.  Obszar 6.  Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnika 

 

W celu zlikwidowania negatywnych zjawisk społecznych obrano następujące kierunki działań: 

 Rozbudowa infrastruktury sportowej (nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią wybudowane 

zostaną przy szkole podstawowej nr 5), 

 Całościowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, połączona z wizualną odnową ich 

elewacji, 

 Modernizacja placów zabaw (place zabaw na terenie przedszkola nr 7 oraz przy budynkach 

Spółdzielni Mieszkaniowej przejdą gruntowną modernizację), 

 Budowa monitoringu na osiedlu Brzeziny I, 

 Rekultywacja trawników, posadzenie nowych drzew i krzewów przy budynkach 

wielorodzinnych. 

 

5.21  Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych  

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne     

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) Minister Infrastruktury, decyzją nr 45 z dnia 17 

grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 

zamkniętych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 14 , poz. 51 z późn. zm.) uznał za tereny zamknięte, zastrzeżone ze 

względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane linie kolejowe 

określone w załącznikach do decyzji. Załączniki określają granice i powierzchnie terenów 

zamkniętych, przy czym granicami terenów zamkniętych są granice niżej wymienionych działek 

ewidencyjnych:  

 Dz. nr 44/1, Obr. 3; 

 Dz. nr 60, Obr. 2; 

 Dz. nr 152/26; 152/33; 152/35; 152/36; 152/37; 152/38; 152/39; 152/40; 152/51. 

Strefy ochronne dla terenów zamkniętych kolejowych wyznacza się zgodnie z przepisami 

odrębnymi: budynki i budowle mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m. od obszaru 

kolejowego z tym, że odległość ta od skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. - za wyjątkiem 

oraz przy dopuszczeniu odstępstw określonych w przepisach szczególnych ( Ustawa o transporcie 

kolejowym z dnia 28 marca 2003/dz./ U. z 2007 Nr 16, poz. 94).  
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W granicach miasta w rozumieniu przepisów geodezyjnych i kartograficznych wyodrębnia się 

tereny zamknięte, położone w obrębie terenów kolejowych: 

1. pod linią kolejową nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, 

2. pod linią kolejową nr 67 Lublin – Świdnik, 

3. linią kolejową nr 581 Świdnik – Świdnik Port Lotniczy. 

 

5.22 UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

ŚWIDNIK 
 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ZMIANY STUDIUM  

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ŚWIDNIK 

Celem opracowania Studium jest określenie polityki przestrzennej miasta, w tym 

lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwzględniono zasady 

określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ustalenia Strategii Rozwoju 

i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego oraz Strategii Rozwoju 

miasta Świdnik.  

W ostatnich latach istnieje duża presja inwestycyjna Miasta Świdnik jako obszaru  

ościennego w stosunku do Miasta  Lublina. Są to potrzeby mieszkaniowe, jak również 

sytuowanie obiektów aktywności gospodarczej. Głównym czynnikiem ożywiającym ruch 

inwestycyjny stała się realizacja lotniska w Świdniku. Pomimo, że w poprzednim Studium 

przyjęto zabezpieczenie potrzeb rozwojowych miasta na perspektywę 15 lat – już obecnie 

właściciele gruntów zgłaszają potrzebę zmian  przeznaczenia planistycznego części swoich 

nieruchomości. Ponadto dokonano zmiany Studium, mając na uwadze stałe działania na rzecz 

porządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru miasta. W konsekwencji 

niezbędne będzie dokonanie zmian w obowiązujących opracowaniach planistycznych. 

Zapisy Studium są przejawem tendencji i wspólnego stanowiska projektantów, 

mieszkańców oraz władz samorządowych, dotyczącego rozwoju miasta i jego nowych 

funkcji, z zamiarem podniesienia jakości życia w Świdniku. 

Na terenie objętym Studium wyznaczono wszystkie istniejące (w okresie sporządzania 

dokumentu) przyrodnicze obszary ochronne, w tym obszary lasów oraz obszar sieci Natura 

2000. 

Proponowany rozwój przestrzenny miasta Świdnik, w tym rozwój zabudowy, 

komunikacji oraz usług i ich dostępności pozwoli na zabezpieczenie celu nadrzędnego w 

postaci skomunikowania Lotniska Lublin z miastami ościennymi, sprawne działanie strefy 

gospodarczej oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. 

Gospodarczy i cywilizacyjny rozwój miasta Świdnik następować będzie przy 

jednoczesnym poszanowaniu i racjonalnym wykorzystaniu walorów środowiska 

przyrodniczego, w tym ochrony lasów, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik 

pomimo, że nie jest aktem prawa miejscowego, to jego znaczenie dla miasta ma wartość 
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szczególną. Jest to dokument o charakterze strategicznym, określającym długookresową 

politykę władz samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej, a także wiążące przy 

opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.   

 

SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ŚWIDNIK 

 

Podstawą prawną sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania miasta Świdnik  jest uchwała nr L/314/2010 Rady Miasta Świdnik  

z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Świdnik. W skład dokumentacji 

projektowej wchodzą: 

1. Część tekstowa, zawierająca część określającą uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego miasta oraz ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego miasta w formie ujednoliconej  

2. Rysunek w skali 1:10 000 przedstawiający w formie graficznej część określającą 

uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, w formie ujednoliconej  

3. Rysunek w skali 1:10 000 przedstawiający w formie graficznej ustalenia, 

określające kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, w formie 

ujednoliconej oraz rysunki branżowe 

 

UWARUNKOWANIA 

Miasto Świdnik (gmina miejska) położone jest w centralnej części województwa lubelskiego 

i  północno-zachodniej części powiatu świdnickiego. Od zachodu graniczy z Lublinem, wschodu  

z gminą Mełgiew, południa z gminą Głusk, północy z gminą Wólka Lubelska. Miasto zlokalizowane  

jest w odległości 10 km od Lublina, 170 km od Warszawy, 90 km od najbliższego przejścia 

granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 135 km od przejścia granicznego w Hrebennem i 170 km 

przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. 

Powierzchnia miasta wynosi 20,35 km2, a liczba mieszkańców to 40 373 (stan na 

31.12.2012 r.). Świdnik należy do najgęściej zaludnionych gmin w województwie lubelskim. Średnia 

gęstość zaludnienia wynosi 1984 osoby/km²; dla porównania średnia gęstość zaludnienia w 

województwie lubelskim wynosi 86 osób/ km² a kraju 122 osoby/ km². 

Świdnik pełni funkcję ośrodka mieszkaniowego i przemysłowego, jest ważnym 

ośrodkiem handlowym, finansowo-gospodarczym, administracyjnym i kulturalno-

oświatowym. Miasto położone jest przy drogowym szlaku komunikacyjnym  

o międzynarodowym znaczeniu: droga krajowa nr 12 i 17 stanowiącym główną oś 

transportową województwa lubelskiego. Przez miasto przebiega dwutorowa linia kolejowa o 

dużej przepustowości Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk. W Świdniku istnieją tradycje 

lotnicze od okresu międzywojennego. Budowa nowego krajowego i międzynarodowego 
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lotniska pasażerskiego postrzegana jest w mieście jako element przyszłego rozwoju tego 

ośrodka. 

 

KIERUNKI 

Celem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego miasta jest 

uzyskanie takiej struktury funkcjonalno przestrzennej, która w harmonijny i zrównoważony 

sposób wykorzysta walory przyrodnicze i kulturowe,  zasoby własne oraz możliwości 

związane z realizacją lotniska dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz aktywizacji 

gospodarczej. 

„Celem generalnym jest zrównoważony rozwój miasta oraz tworzenie warunków do aktywizacji 

społeczno-gospodarczej poprzez poprawę stanu infrastruktury, podwyższenie atrakcyjności 

 i konkurencyjności miasta przyciągającego nowych mieszkańców, inwestorów oraz zapewnienie 

obecnym mieszkańcom wzrostu dobrobytu, godnych warunków życia, przy wzmożonej dbałości o 

stan środowiska, rozwój kultury, edukacji, sportu i poszanowanie dziedzictwa kulturowo-

historycznego.” 

 

W związku z tym ustalono następujące cele strategiczne: 

   

Cel strategiczny nr 1: zrównoważony rozwój gminy. 

cel operacyjny 1.1: rozwój infrastruktury miejskiej - działania  

 rozbudowa infrastruktury technicznej, 

 rozbudowa infrastruktury społecznej, 

 rewitalizacja obszaru miejskiego, 

 zagospodarowanie terenów zielonych, 

 inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, 

 poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej, 

 rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-kulturalnej, 

 modernizacja infrastruktury oświaty, 

 budowa społeczeństwa informatycznego, 

 wspieranie działań prowadzących do utworzenia portu lotniczego w Świdniku, 

 wzmacnianie zdolności absorpcji środków UE, 

cel operacyjny 1.2: rozwój przedsiębiorczości - działania - tworzenie kompleksowego systemu 

wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw: 

 wspieranie działalności inwestycyjnej, 

 wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych społeczności lokalnej, 

 

Cel strategiczny  nr 2: wzmocnienie konkurencyjnej pozycji gminy w regionie. 

cel operacyjny 2.1 : efektywne zarządzanie Gminą – działania:   

 usprawnienie organizacji pracy Urzędu Miasta, 

 utrzymanie zarządzania jakością ISI, 

 usprawnienie współpracy gminnych jednostek organizacyjnych, 

 wprowadzenie nowoczesnych metod obsługi klienta, 

 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników Urzędu, 

 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i wzrost poczucia wspólnoty, 
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cel operacyjny 2.2 : przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 

działania:  

 przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 wypracowanie sprawnego procesu obsługi inwestora, wspieranie działań realizowanych przez 

Regionalny Park Przemysłowy Świdnik   Sp. z o.o.; 

 promocja gminy. 

 

Cel strategiczny nr 3: efektywne wykorzystanie kapitału społecznego. 

cel operacyjny 3.1 : stały rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie – działania:  

 zapewnienie nowoczesnej struktury wykształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki 

opartej na wiedzy, 

 wspieranie rozwoju kultury i szerszego uczestnictwa mieszkańców w  wydarzeniach 

artystycznych, 

 wspieranie działania klubów sportowych i stowarzyszeń, 

 zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta, 

cel operacyjny 3.2 : wspieranie integracji społecznej, działania: 

 wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 

 wspieranie instytucji aktywizujących osoby starsze, 

cel operacyjny 3.3 : rozwój budownictwa mieszkaniowego, działania  

 uzbrojenie terenów budowlanych, 

 rozwój budownictwa socjalnego, 

 rewitalizacja budownictwa wielorodzinnego, 

 uporządkowanie geodezyjne i własnościowe gruntów, 

cel operacyjny 3.4: zwiększenie aktywności mieszkańców, działania: 

 przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu i bezrobociu młodzieży 

 promocja rozwoju przedsiębiorczości, 

 wspieranie instytucji rynku pracy, 

 mobilność zawodowa i stałe doskonalenie zawodowe, 

 podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, 

cel operacyjny 3.5 : dobry stan zdrowia mieszkańców, działania  

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 promowanie aktywności fizycznej, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

cel operacyjny 3.6 : budowa społeczeństwa obywatelskiego, działania: 

 promowanie postaw obywatelskich i aktywności w życiu publicznym, 

 promowanie wspólnych działań mieszkańców oraz wspieranie i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, 

 

Cel strategiczny nr 4: partnerstwo 

cel operacyjny 4.1: rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów, 

działania: 

 umacnianie współpracy z obecnymi miastami partnerskimi, 

 zawieranie umów partnerskich z nowymi miastami. 
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W zmianie Studium wyodrębniono następujące strefy polityki przestrzennej  

o zróżnicowanych zasadach zagospodarowania i kierunkach działania: 

W studium wyznaczono obszary inwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MWU) 

 mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 

 mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MNU) 

 mieszkaniowej jednorodzinnej (MN(U)) 

 mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (MNe) 

 zagrodowej (RM/R) 

 usług sportu, turystyki i rekreacji (US) 

 usługowej (U)   

 usługowej z zabudową o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 
(UC) 

 aktywności gospodarczej (AG) 

 usług i aktywności gospodarczej (UAG) 

 komunikacji lotniczej (KL) 

W studium wyznaczono obszary nieinwestycyjne o dominujących funkcjach: 

 ogrodów działkowych (ZD) 

 cmentarzy (ZC) 

 zieleni urządzonej (ZP) 

 zieleni izolacyjnej (ZI) 

 rolnej (R) 

 lasów – (ZL) 

 wód powierzchniowych (W) 

Ogólne zasady polityki przestrzennej: 

 stosowanie wartości wskaźników urbanistycznych: maksymalnej wysokości zabudowy, 

powierzchni nowo-wydzielanej działki budowlanej, wskaźnika intensywności zabudowy, 

minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 

 dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii; 

 zakaz sytuowania obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

obiektów i urządzeń infrastrukturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko,   

 zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej, produkcyjnej lub 

technicznej powodującej przekroczenie standardów  jakości środowiska w zakresie emisji 

substancji do powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu i wibracji, poza działką budowlaną, na 

której działalność ta jest prowadzona;  

 dopuszcza się sytuowanie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 

uciążliwości, pod warunkiem zastosowania, na koszt i staraniem inwestora, środków technicznych 

zmniejszających te uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w przepisach odrębnych;  

 w strefie oddziaływania lotniska zabudowę należy realizować z zastosowaniem rozwiązań 

technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi nakazuje się dostosowanie do obowiązujących ograniczeń 

wysokości zabudowy określonych w dokumentacjach rejestracyjnych lotniska Lublin, lotniska 

śmigłowcowego Świdnik k/Lublina zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 

czerwca 2003r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane 
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oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130 poz 1192 z poźn. zm.). 

 ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia, w szczególności 

anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie, zgodnie z § 3 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków 

technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska 

(Dz.U. Nr 130 poz 1192 z poźn. zm) 

 wszelkie obiekty budowlane o wysokości od 100 m i więcej nad poziomem terenu stanowią 

przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych 

statków powietrznych muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;  

 obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, powinny 

być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez 

powierzchnie ograniczające; 

 każda ewentualna zmiana cech lotniska, w tym zmiana przebiegu granic lotniska, budowa  

i rozbudowa infrastruktury lotniskowej, wymaga wydania, na wniosek zarządzającego lotniskiem 

śmigłowcowym Świdnik k/Lublina lub zarządzającego lotniskiem Lublin zezwolenia Prezesa 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

 zabrania się w odległości do 5 km od granicy lotniska budowy lub rozbudowy obiektów 

budowlanych, które mogą stanowić miejsce żerowania ptaków oraz zabrania się hodowania ptaków 

mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego;  

 zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze na 

nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania;  

 zakaz realizacji szpitali, domów opieki społecznej, terenów zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży w strefie oddziaływania lotniska – w granicach 

hipotetycznej  izofony LAeqD=55 dB, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;  

 w granicach istniejących działek z zabudową zagrodową dopuszcza się adaptację, remont, 

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków w strefie oddziaływania lotniska pod warunkiem 

zastawania pkt. 6;  

 nakaz zapewnienia jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez stosowanie rozwiązań 

minimalizujących uciążliwości akustyczne od lotniska, drogi krajowej, wojewódzkiej i linii 

kolejowej;  

 ustala się bieżące użytkowanie na poszczególnych terenach, do czasu ich docelowego 

zagospodarowania;  

 zakaz sytuowania nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących, 

zlokalizowanych w odległości mniejszej, niż 12 m od granicy lasów; 

 nakaz egzekwowania zasad i ograniczeń kształtowania zabudowy w strefach uciążliwości lotniska, 

kolei, w strefach dróg: ekspresowej i wojewódzkiej, w strefie sanitarnej cmentarza,w strefie 

ochrony ujęcia wody;  

 nakaz zachowania istniejących lasów oraz zalecenie ochrony zadrzewień w istniejących  

i planowanych ciągach ekologicznych;  

 zakaz zabudowywania i przerywania ciągłości Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych 

miasta, wrysowanych na rysunku Studium;  

 zachowuje się istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów cmentarza ZC;  

 zachowuje się istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenów ogrodów działkowych 

ZD. 


