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2020-109 Lublin
Szanowny Panie Prezydencie,
Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Lublin z dn. 22.09.2014 o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia,
Lubartowska, Ruska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko składamy uwagi
do wyłożonego projektu planu.
Uwagi

te,

proponują

powiązanie

nowego

zagospodarowania

z

historycznym

dziedzictwem terenu oraz alternatywne rozwiązanie problemu Alei Tysiąclecia. Do uwag
dołączamy fotografie inspiracji oraz poglądowe mapy (Załącznik 1). Uprzejmie prosimy
o pozytywne rozpatrzenie uwag.
Z poważaniem
Opracował:
Jan Kamiński

Jan Kamiński
Przewodniczący RKP
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Uwagi Rady Kultury Przestrzeni do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia,
Tysiąclecia, Lubartowska,
Ruska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
1/ Historyczne dziedzictwo terenu
Wnioskujemy o szczególną dbałość o uwypuklenie historycznego dziedzictwa obszaru w nowo
planowanym zagospodarowaniu. W szczególności wnioskujemy o:
- przewidzenie w planach uwarunkowań wynikających z nadzorów archeologicznych,
- upamiętnienie obecności Wielkiej Synagogi,
- nawiązanie do drobnego podziału własności i rozdrobnionej zabudowy,
- wyznaczenie przestrzeni publicznych możliwie wiernie odtwarzające przedwojenne ulice, co
stanie się znakiem kontynuacji tożsamości miejsca,
- pozostawienie niezabudowanego przebiegu rzeki oraz trójkątnego placu handlowego w jej
pobliżu,
- zaplanowanie miejsca upamiętnienia istnienia Miasta Żydowskiego, wraz z zaplanowaniem
możliwości lokalizacji instytucji kultury upamiętniającej to dziedzictwo.
2/ Oswojenie alei Tysiąclecia
Proponujemy rezygnację z kosztownego finansowo i społecznie zagłębiania Al. Tysiąclecia oraz
budowy nad nią płyty.
Wnioskujemy o:
- pozostawienie istniejącego ukształtowania terenu w rejonie al. Tysiąclecia,
- pozostawienie istniejącego przebiegu drogi i ilości pasów z możliwością lekkiego jej ugięcia w
celu uspokojenia ruchu,
- pozostawienie istniejących przejść dla pieszych w poziomie jezdni z możliwością ich
modyfikacji, np. poszerzenia jak np. na głównym deptaku Rygi, gdzie zamiast świateł
stworzono rozwiązanie tzw. „shared space”,
- uspokojenie lub zamknięcie wjazdu na pl. Zamkowy,
- połączenie rozdzielonych przystanków komunikacji miejskiej,
- wprowadzenie BUS-pasów wzdłuż al. Tysiąclecia, z wyspą oddzielającą od pozostałych pasów w
rejonie przejść dla pieszych,
- zaplanowanie zieleni izolacyjnej w postaci drzew, krzewów, żywopłotów w celu ukształtowania
Al. Tysiąclecia w formie alei miejskiej.

Inspiracja 1: Szerokie przejście dla pieszych na głównym deptaku w Rydze (Google street wiev)
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Inspiracja 2: Przykłady alei miejskich
Av. Diagonal w Barcelonie, http://www.vozbcn.com/2010/07/24/26857/ayuntamiento-sanciona-indra-diagonal/
Aleje Ujazdowskie w Warszawie, http://warszawa.wikia.com/wiki/Aleje_Ujazdowskie

3/ Nowe przejścia dla pieszych
pieszych
Wnioskujemy o:
- dodanie przejścia dla pieszych w okolicy przebiegu ul. Szerokiej,
- dodanie przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. Furmańskiej.
4/ Rzeka Czechówka
Wnioskujemy o:
- wytycznie w miejscu przebiegu Rzeki Czechówki pasa szczególnej przestrzeni publicznej, ciągu
pieszo-rowerowego, z ewentualnym dopuszczeniem w wybranych miejscach ruchu
samochodów o odpowiedniej szerokości z zaplanowanymi szpalerami drzew, z możliwością w
przyszłości odkrycia koryta rzeki i uczynienia z niej atrakcyjnego elementu kształtującego
krajobraz dzielnicy i zachęcającego do zamieszkania.

Inspiracja 3: przykłady rozwiązań wody w mieście; woda sztucznie zasilana: Enschede/Holandia, Seul/Korea
Pd., Bazylea/Szwajcaria ; naturalna rzeczka Strzyża: Gdańsk Wrzeszcz.
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5/ Pierzeja południowa ul. Ruskiej
Wnioskujemy o:
- rezygnację z planowanego poszerzenia wnętrza ulicy na targowisko pomiędzy ul. Targową i
Nadstawną i wytycznie na całej długości tego kwartału klasycznej pierzei ulicznej, w
historycznym kształcie.
6/ Plac targowy (kwiatowo(kwiatowo-owocowoowocowo-warzywny)
Wnioskujemy o:
- zaplanowanie w rejonie ulicy Nowy Plac Targowy placu miejskiego przeznaczonego na otwarty
handel owocami, warzywami, zdrową żywnością i kwiatami (dla osób dziś handlujących przy ulicy
Ruskiej), z możliwością lokalizacji zadaszeń. Plac ten nawiązywać powinien do historycznego,
trójkątnego rynku żydowskiego, który znajdował się w tym rejonie. Powinien on również łączyć się
z przestrzenią publiczną nad korytem rzeki Czechówki. Targowisko takie – animowane przez
miasto, będzie jednym z najatrakcyjniejszych elementów nowej dzielnicy.

Inspiracja 4:
Idea targu warzywno-kwiatowego, wykorzystano fragment: Projektu konkursowego rewitalizacji obszaru
podzamcza w Lublinie, Autor: Katarzyna Dankiewicz , Agnieszka Kowalewska , Zuzanna Bluszcz , Maciej
Latoszek , Michał Koć , Moncho Gonzalez Berenguer.
http://www.architektura.info/index.php/architektura/architektura_krajobrazu/projekt_rewitalizacji_obszaru
_podzamcza_w_lublinie, oprac. Anna Wojewódka.

7/ Zieleń, drzewa
Wnioskujemy o:
- oznaczenie w planie wszystkich drzew istniejących na terenie przeznaczonych do zachowania,
- zaplanowanie ciągów ulic i parkingów tak aby zachować jak największą ilość zieleni,
- wyznaczenie nowych alei i szpalerów drzew we wnętrzach ulic, jako istotnego elementu jakości
życia.
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8/ Rozdrobnienie kwartałów, usługi w parterach
Wnioskujemy o:
- zapisanie w planie większego rozdrobnienia zabudowy w kwartałach, w celu uzyskania
różnorodnej przestrzeni miejskiej oraz zapewnienia możliwości znaczącego etapowania inwestycji
przez różnych inwestorów,
9/ Stopniowanie wysokości zabudowy
Wnioskujemy o obniżenie wysokości zabudowy w kwartałach na wschód od ulicy Nowy Plac
Targowy i obecnej hali „Nova” do 3 kondygnacji, w celu zachowania cennych widoków z Placu
Zamkowego na Wzgórze Czwartek.
Ponadto wnioskujemy, aby plan zagospodarowania zawierał wytyczne dotyczące aranżacji dachów
zabudowań. Będą one widoczne zarówno z okolicznych wzgórz jak również będą elementem osi
widokowych, stanowiąc, „piątą elewację” nowego Podzamcza. Przykładem pozytywnego
rozwiązania tego problemu może być zagospodarowanie Tarasów Zamkowych, które w widoku z
Donżonu są maksymalnie dostosowane do otoczenia.
10/
10/ Ciąg pieszo – rowerowy w kierunku Tatar
Wnioskujemy o wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Czechówki od Al. Unii
Lubelskiej w kierunku osiedla Tatary i Przyjaźni, jako nowego, ważnego połączenia
komunikacyjnego w mieście.
11/
11/ Komunikacja dalekobieżna
Ze względu na likwidację obecnego dworca autobusowego wnioskujemy o:
- zaplanowanie przestanków dla komunikacji dalekobieżnej jako klasycznych zatok autobusowych
przy ulicach wychodzących z Ronda Dmowskiego, możliwie blisko Ronda. Pozwoli to wówczas na
wygodne, chwilowe zatrzymywanie się większości autobusów jadących do/z nowego dworca w
rejonie PKP, dla wsiadających lub wysiadających pasażerów. Nie będzie również wówczas
konieczności wprowadzania komunikacji dalekobieżnej do wnętrza kwartałów.
12/
12/ Trakt Ruski
Wnioskujemy o:
- zapisanie historycznego Traktu Ruskiego (ul. Cerkiewna, ciąg wzdłuż kamienic przy ul
Podzamcze, wzdłuż kamienic przy Pl. Singera i dalej ul. Kalinowszczyzną), który w okresie II Wojny
Światowej stal się również „Ostatnią Drogą” dla lubelskiej społeczności Żydowskiej, jako
przestrzeni publicznej z możliwością przebycia pieszo-rowerowego, z odpowiednimi przejściami
dla pieszych i rowerów przez ul. Ruską, Podzamcze i Lwowską.
13/
13/ Plac Singera
Wnioskujemy o wprowadzenie zakazu zabudowy Placu Singera i przeznaczeniu wyłącznie na
funkcję ZP – zieleń publiczna.
14/ Przemiana Placu Zamkowego w plac miejski (zakaz
(zakaz parkowania na Placu Zamkowym)
Wnioskujemy o realizacje stworzenia na Placu Zamkowym wysokiej jakości placu miejskiego bez
możliwości parkowania. Wariantowo, może on umożliwiać przejazd z Podwala i Kowalskiej na
1000-lecia. Parking dla Starego Miasta proponujemy pozostawić w okolicach Alei Unii Lubelskiej z
wygodnymi dojściami na Stare Miasto.
15/
15/ Jakość małej architektury i nawierzchni
Wnioskujemy o:
- zagwarantowanie użycia materiałów wysokiej jakości na chodnikach i placach,
- zagwarantowanie realizacji krawężników "na zero" na przejściach dla pieszych.
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Załącznik 1
Mapa przedstawiająca wybrane uwagi do projektu planu oraz przykładowe rozwiązanie oswajania
al. Tysiąclecia.

Aleja Tysiąclecia z wprowadzonymi
buspsami,
wyspą oddzielającą ze śluzą
autobusową,
drzewa – zieleń łagodząca presję drogi.
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