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Dotyczy: Konsultowanej Strategii Rozwoju Lublina 2020. 

Część II uwag Rady Kultury PrzestrCzęść II uwag Rady Kultury PrzestrCzęść II uwag Rady Kultury PrzestrCzęść II uwag Rady Kultury Przestrzeni do STRATEGII ROZWOJU LUBLINA 2020zeni do STRATEGII ROZWOJU LUBLINA 2020zeni do STRATEGII ROZWOJU LUBLINA 2020zeni do STRATEGII ROZWOJU LUBLINA 2020    

Szanowny Panie Prezydencie! 
 

W związku z trwającymi do 20 lipca 2012 r. konsultacjami społecznymi Strategii Rozwoju 

Lublina 2020, składamy następujące uwagi do proponowanego tekstu, które są kontynuacją uwag 

Rady Kultury Przestrzeni z dn. 14 lipca 2012. W następujących akapitach proponujemy dodanie 

informacji o Liśce Dóbr Kultury Współczesnej, waŜnego dokumentu dla ochrony dziedzictwa a tym 

samym dla rozwoju miasta. 

 

B.3. Dbałość o kulturę przestrzeni 

w pkt.B.3.2.- Wzmacnianie wartości kulturowych przestrzeni – wnioskujemy, aby dodać po 

programie zarządzania dziedzictwem kulturowym podpunkt.: 

� stworzenie prawnej sytuacji w zakresie ochrony obiektów i przestrzeni o istotnych stworzenie prawnej sytuacji w zakresie ochrony obiektów i przestrzeni o istotnych stworzenie prawnej sytuacji w zakresie ochrony obiektów i przestrzeni o istotnych stworzenie prawnej sytuacji w zakresie ochrony obiektów i przestrzeni o istotnych 

wartościach kulturowych, znajdujących się na liście Dóbr Kultury Współczesnejwartościach kulturowych, znajdujących się na liście Dóbr Kultury Współczesnejwartościach kulturowych, znajdujących się na liście Dóbr Kultury Współczesnejwartościach kulturowych, znajdujących się na liście Dóbr Kultury Współczesnej    

W pkt. Zalecenia i synergie: 

� Lista została opracowana przez zespół wyłoniony z przedstawicieli organizacji zawodowych 

SARP, TUP, SHS, SKZ i powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin. Dla zachowania 

toŜsamości kulturowej miasta konieczne jest uwzględnienie całego historycznego ciągu 

twórczości architektonicznej i urbanistycznej, łącznie z dniem dzisiejszym, z moŜliwością 

uzupełniania o kolejne obiekty w miarę ich "odkrywania" lub w miarę nabierania wartości 

w społecznej ocenie wraz z upływem czasu. 

 

Prosimy o uwzględnienie uwag w przygotowywanym dokumencie. 
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