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Plac Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

 +48 (81) 466 20 00
 

 

Lublin, 24 kwietnia 2015 r. 
    

    

    

    

    

Szanowna PaniSzanowna PaniSzanowna PaniSzanowna Pani    

Ewa RewakowiczEwa RewakowiczEwa RewakowiczEwa Rewakowicz    

Dyrektor Biura ZIT w LublinieDyrektor Biura ZIT w LublinieDyrektor Biura ZIT w LublinieDyrektor Biura ZIT w Lublinie    

 
Szanowna Pani, 

 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 14 kwietnia 2015 r. przekazuję uwagi Rady 

Kultury Przestrzeni do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego 

Obszaru Fukcjonalnego oraz dokumentów powiązanych. Ze względu na specyfikę 

naszego działania uwagi dotyczą głównie Lublina, nie tracąc jednak z oczu szerszej 

perspektywy LOF. 

Jako Rada Kultury Przestrzeni jesteśmy otwarci na wszelką współpracę i oferujemy naszą 

pomoc przy tym ważnym i nowatorskim programie. 

 

Z poważaniem 
 

Opracował: 

Jan Kamiński 
 

Jan Kamiński 
Przewodniczący RKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

PaPaPaPan Krzysztofn Krzysztofn Krzysztofn Krzysztof    ŻukŻukŻukŻuk – Prezydent Miasta Lublin 

Pan Artur SzymczykPan Artur SzymczykPan Artur SzymczykPan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju 

Pan Mateusz Zaczyński Pan Mateusz Zaczyński Pan Mateusz Zaczyński Pan Mateusz Zaczyński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony 

Środowiska RM Lublina 
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STRATEGIA ZINTEGROWANYCH STRATEGIA ZINTEGROWANYCH STRATEGIA ZINTEGROWANYCH STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCHINWESTYCJI TERYTORIALNYCHINWESTYCJI TERYTORIALNYCHINWESTYCJI TERYTORIALNYCH    

Uwagi Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin 
 

linki podkreślone – dokumenty dostępne online 

[nawiasy kwadratowe [nawiasy kwadratowe [nawiasy kwadratowe [nawiasy kwadratowe –––– pliki w załącznikach] pliki w załącznikach] pliki w załącznikach] pliki w załącznikach]    

    

załączniki można pobrać pod adresem: http://www.parki.lublin.pl/files/RKP_do_ZIT_zal.zip 

 

Jako Rada Kultury Przestrzeni popieramy wizję ZIT jako inwestycji zintegrowanych, 

odpowiadających na potrzeby mieszkańców LOF, podnoszących jakość życia, promujących 

zrównoważone rozwiązania, w szczególności w komunikacji i transporcie. 

 

Propozycje Propozycje Propozycje Propozycje i uwagi i uwagi i uwagi i uwagi ogólne:ogólne:ogólne:ogólne:    

 

Rekomendujemy: 

 

1. Wpisanie w Strategię ZIT wymogu wysokiej jakości przestrzeni realizowanych inwestycji. 

Wysoka jakość powinna dotyczyć w szczególności rozwiązań urbanistycznych, powiązań 

pieszych i rowerowych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych, lokalnego dziedzictwa, 

walorów architektonicznych, projektowania detalu, małej architektury, systemów 

informacyjnych. 

2. Wpisanie w Strategię ZIT wymogu, by poszczególne inwestycje realizowane były w trybie 

konsultacji społecznych, w których rozwiązania prezentowane są opinii publicznej na etapie 

koncepcji, a dopiero w kolejnym etapie przechodzą do projektów realizacyjnych. (rozdz. 8.2) 

3. Wpisanie w Strategię wymogu by przedmioty inwestycji: aleje, ulice, place, węzły przesiadkowe, 

parkingi, systemy P+R, B+R i inne traktowane były jako założenia urbanistyczne i by koncepcje 

ich budowy lub przebudowy wykonywali specjaliści w zakresie urbanistyki, a nie tylko 

specjaliści w zakresie inżynierii transportu i budowy dróg. Mamy wówczas szansę na 

wykreowanie nie tylko integracji transportu, lecz także nowych, atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych integrujących społeczność. 

4. Silniejsze wpisanie w strategię ZIT wysokiego priorytetu dla komunikacji rowerowej i jej 

łączenia z innymi środkami transportu (rower+kolej, rower+autobus), która już obecnie 

posiada znaczący udział w małych miejscowościach (s.49). W naszym przekonaniu, przy 

istniejącej sieci kolejowej i drogowej to właśnie komunikacja rowerowa daje realną szansę na 

integrację różnych środków transportu, zwłaszcza niedocenianej obecnie kolei. 

5. Pragniemy również zauważyć, że wskazane poniżej projekty PO Polska Wschodnia dotyczące 

rozbudowy układu drogowego (m.in. planowane poszerzenia ulic, budowa wielopoziomowych 

węzłów) przyczyniają się do wspierania indywidualnej komunikacji samochodowej a tym 

samym stoją w sprzeczności z przyjętą Strategią ZIT, osłabiają jej rolę i przyszłe 

funkcjonowanie. 

6. W zakresie powiązań pieszych i rozwoju ruchu pieszego rekomendujemy koordynację 

pomiędzy ZIT a toczącycm się projektem „Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury 

pieszej”, mającym na celu opracowanie standardów pieszych dla Lublina. Szczegółowe 

informacje zawarte są na stronie: http://mdl.ulublin.eu/ 
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Propozycje szczegółowePropozycje szczegółowePropozycje szczegółowePropozycje szczegółowe do projektów do projektów do projektów do projektów ZIT ZIT ZIT ZIT i istniejące dokumenty: i istniejące dokumenty: i istniejące dokumenty: i istniejące dokumenty:    

 

Park LudowyPark LudowyPark LudowyPark Ludowy w Lublinie w Lublinie w Lublinie w Lublinie    

Rekomendujemy w pracach nad odnową Parku Ludowego wykorzystanie dorobku 

przeprowadzonych konsultacji społecznych. W szczególności kluczowe kwestie dotyczą 

dostępności Parku. Stąd rekomendujemy wpisanie w Strategię konieczności modyfikacji 

istniejących przejść i ogrodzeń w celu zapewnienia realnego dostępu do tego terenu oraz 

umożliwienia tranzytu pieszego i rowerowego. 

- Społeczna koncepcja Parku Ludowego 

http://www.parki.lublin.pl/park-ludowy/opracowanie-koncowe 

- Spis proponowanych, nie istniejących obecnie w Lublinie funkcji, proponowanych do realizacji w 

Parku Ludowym (Park Aktywnej Rekreacji) przesyłam także w załączniku pod nazwą [[[[2013_12_10 2013_12_10 2013_12_10 2013_12_10 

Park Ludowy Park Ludowy Park Ludowy Park Ludowy ---- Park Aktywnej Rekreacji.pdf Park Aktywnej Rekreacji.pdf Park Aktywnej Rekreacji.pdf Park Aktywnej Rekreacji.pdf]]]] 

http://parki.lublin.pl/files/2013_12_10_Park_Ludowy_Park_Aktywnej_Rekreacji.pdf 

- wszystkie materiały 

http://www.parki.lublin.pl/park-ludowy/dalsze-losy-projektu 

 

Powiązane z projektem parku Ludowego są projekty społeczne: 

Społeczny Projekt Parku Rusałka 

http://www.parki.lublin.pl/park-rusalka/opracowanie-koncowe 

Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa 

http://www.parki.lublin.pl/czechowka+wieniawa/opracowanie-koncowe 

 

Rejon dworca PKPRejon dworca PKPRejon dworca PKPRejon dworca PKP    

Rekomendujemy wzięcie pod uwagę dokumentów opracowanych przez Radę Kultury Przestrzeni 

oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu będące częścią Forum Kultury Przestrzeni. 

Dokumenty te zawierają także wnioski dotyczące Parku Ludowego. 

- Uwagi i wnioski do zmiany Studium uikzp (PKP razem z PKS) 

[[[[2012_11_14 RKP Wnio2012_11_14 RKP Wnio2012_11_14 RKP Wnio2012_11_14 RKP Wnioski do zmiany STUDIUM  w rejonie PKP.pdfski do zmiany STUDIUM  w rejonie PKP.pdfski do zmiany STUDIUM  w rejonie PKP.pdfski do zmiany STUDIUM  w rejonie PKP.pdf]]]]    

[[[[2014_07_31 uwagi do zmiany Studium PKS i PKP.pdf2014_07_31 uwagi do zmiany Studium PKS i PKP.pdf2014_07_31 uwagi do zmiany Studium PKS i PKP.pdf2014_07_31 uwagi do zmiany Studium PKS i PKP.pdf]]]]    

- Pismo ogólne RKP popierające zasadność nowego dworca PKS przy PKP 

[[[[2013_03_11 zasadność Nowy Dworzec.pdf2013_03_11 zasadność Nowy Dworzec.pdf2013_03_11 zasadność Nowy Dworzec.pdf2013_03_11 zasadność Nowy Dworzec.pdf]]]]    

- Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) do zmiany Studium uikzp (PKP 

razem z PKS) 

[[[[2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK ---- wniosek zmiana Studium PKP.pdf wniosek zmiana Studium PKP.pdf wniosek zmiana Studium PKP.pdf wniosek zmiana Studium PKP.pdf]]]]    

[[[[2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK 2012_11_14 SAK ---- studium PKP zał.jpg studium PKP zał.jpg studium PKP zał.jpg studium PKP zał.jpg]]]]    

 

Kolej aglomeracyjnaKolej aglomeracyjnaKolej aglomeracyjnaKolej aglomeracyjna    

Jako powiązane z ZIT traktujemy powstałe w roku 2012 koncepcje kolei aglomeracyjnej. 

Rekomendujemy wzięcie pod uwagę wniosków RKP odnośnie koncepcji kolei aglomeracyjnej dla 

Lublina. Jednocześnie zwracamy uwagę, że bliższą perspektywą dla kolei wydaje się kolej 

regionalna a jej zasięg powinien wykraczać poza ścisły zakres LOF i sięgać do kluczowych 

ośrodków powiązanych z Lublinem: Kraśnik, Puławy, Chełm 

Dołączamy także korespondencje w sprawie przystanku PKP na Czubach. 

[2013_01_12_Pismo_dot.umowy partnerskiej ws kolei aglomeracyjnej w Lublinie.pdf][2013_01_12_Pismo_dot.umowy partnerskiej ws kolei aglomeracyjnej w Lublinie.pdf][2013_01_12_Pismo_dot.umowy partnerskiej ws kolei aglomeracyjnej w Lublinie.pdf][2013_01_12_Pismo_dot.umowy partnerskiej ws kolei aglomeracyjnej w Lublinie.pdf]    

[list dot. przystanku PKP na Czubach.pdf][list dot. przystanku PKP na Czubach.pdf][list dot. przystanku PKP na Czubach.pdf][list dot. przystanku PKP na Czubach.pdf]    

[2015_01_0[2015_01_0[2015_01_0[2015_01_07 Odpowiedź na list PKP Granitowa.pdf]7 Odpowiedź na list PKP Granitowa.pdf]7 Odpowiedź na list PKP Granitowa.pdf]7 Odpowiedź na list PKP Granitowa.pdf]    
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Układ dróg rowerowychUkład dróg rowerowychUkład dróg rowerowychUkład dróg rowerowych    

Jako powiązane z ZIT traktujemy koncepcje dróg rowerowych. 

W zakresie rozwoju dróg rowerowych przekazujemy opinie RKP do tej koncepcji. 

[2014_06_23 RKP uwagi DDR.jpg][2014_06_23 RKP uwagi DDR.jpg][2014_06_23 RKP uwagi DDR.jpg][2014_06_23 RKP uwagi DDR.jpg]    

[2014_07_15 DDR uwagi RKP.p[2014_07_15 DDR uwagi RKP.p[2014_07_15 DDR uwagi RKP.p[2014_07_15 DDR uwagi RKP.pdf]df]df]df]    

 

Uwagi do projektów Uwagi do projektów Uwagi do projektów Uwagi do projektów PO PO PO PO Polska WschodniaPolska WschodniaPolska WschodniaPolska Wschodnia    

    

Układ drogowy LublinaUkład drogowy LublinaUkład drogowy LublinaUkład drogowy Lublina    

W zakresie PO Polska Wschodnia rekomendujemy wzięcie pod uwagę wniosków Rady Kultury 

Przestrzeni odnośnie koncepcji rozwoju układu drogowego Lublina: 

Uwagi ogólne RKP do układu drogowego: 

[[[[2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.jpg2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.jpg2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.jpg2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.jpg]]]]    

[[[[2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.pdf2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.pdf2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.pdf2013_11_27 Rozwoj drog uwagi RKP.pdf]]]]    

    

ul. Muzyczna/ul. Głębokaul. Muzyczna/ul. Głębokaul. Muzyczna/ul. Głębokaul. Muzyczna/ul. Głęboka    

W zakresie ulicy Muzycznej wnioski RKP zostały zawarte w dokumencie poświęconym rozwojowi 

dróg oraz we nioskach do zmiany Studium okolic PKP. Wyrażamy poparcie dla przedłużenia ulicy 

Muzycznej do ul. Krochmalnej. Natomiast wnioski koncentrują się na zachowaniu obecnej skali 

ulic, rezygnacji z ich poszerzania i zachowanie krajobrazowego i urbanistycznego charakteru tych 

ciągów jako alei miejskich. 

 

Aleje RaAleje RaAleje RaAleje Racławickiecławickiecławickiecławickie/Sowińskiego/Poniatowskiego/Lipowa/Sowińskiego/Poniatowskiego/Lipowa/Sowińskiego/Poniatowskiego/Lipowa/Sowińskiego/Poniatowskiego/Lipowa    

W zakresie przebudowy ulic Aleje Racławickie/Sowińskiego/Poniatowskiego/Lipowa przekazujemy 

wniosek Rady Dzielnicy Wieniawa w sprawie opracowywanego obecnie projektu przebudowy. 

Jesteśmy przekonani, że projekt przebudowy powinien być podporządkowany koncepcji 

urbanistycznej a nie rozwiązaniom inżynierii ruchu. Charakter reprezentacyjnej alei miejskiej i 

obecne przekroje powinny zastać zachowane. W związku z budową układu pierścieniowego 

(Wrotkowska, Bohaterów Monte Cassino) niekorzystne jest także poszerzanie ulicy Sowińskiego, 

promujące ruch tranzytowy i osłabiające rolę pierścienia. Ponadto zmiana parametrów tej ulicy 

zdegraduje walory Dzielnicy Uniwersyteckiej. Koncepcje te wspierając indywidualną komunikację 

samochodową stoją w sprzeczności z ideą i celami ZIT. 

[20150215 RD Wieniawa Prezydent Zuk [20150215 RD Wieniawa Prezydent Zuk [20150215 RD Wieniawa Prezydent Zuk [20150215 RD Wieniawa Prezydent Zuk ---- konsultacje przebudowy alei i in.pdf] konsultacje przebudowy alei i in.pdf] konsultacje przebudowy alei i in.pdf] konsultacje przebudowy alei i in.pdf]    

 

Skrzyżowanie Ducha/Sikorskiego/SolidarnościSkrzyżowanie Ducha/Sikorskiego/SolidarnościSkrzyżowanie Ducha/Sikorskiego/SolidarnościSkrzyżowanie Ducha/Sikorskiego/Solidarności    

Przekazujemy pismo RKP z apelem o rezygnację z estakad i skrzyżowania wielopoziomowego. W 

naszej ocenie te rozwiązania po otwarciu pełnej obwodnicy będą nadmiernie wspierać 

indywidualny ruch samochodowy i tranzyt przez miasto, co w konsekwencji jest przeciwne całej 

idei ZIT i osłabia ich rolę.  

[2014_05_05 RKP Sikorskiego Ducha.pdf][2014_05_05 RKP Sikorskiego Ducha.pdf][2014_05_05 RKP Sikorskiego Ducha.pdf][2014_05_05 RKP Sikorskiego Ducha.pdf]    

 

PrzPrzPrzPrzedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassinoedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassinoedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassinoedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassino    

Przygotowywaną inwestycję uważamy za potrzebną i ważną, co zostało opisane w ogólnych 

uwagach do układu drogowego. Rekomendujemy natomiast maksymalną oszczędność terenu, 

dbałość o powiązania przestrzenne, ekologiczne i rekreacyjne oraz dostosowanie skali układu do 

krajobrazu miasta. 

 

 



  5 

Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin     

Jako niekorzystne opiniujemy plany budowy skrzyżowania wielopoziomowego Krochmalna/Jana 

Pawła/Lubelskiego Lipca ’80 jako rozwiązania promującego indywidualnych ruch samochodowy, 

co w konsekwencji jest przeciwne całej idei ZIT i osłabia ich rolę.  

 

Rondo Lubelskiego Lipca ‘80Rondo Lubelskiego Lipca ‘80Rondo Lubelskiego Lipca ‘80Rondo Lubelskiego Lipca ‘80    

Rekomendujemy wykonanie nowego projektu przebudowy Ronda Lubelskiego Lipca ’80 i 

wykreowanie w tym miejscu wysokiej jakości przestrzeni publicznej z priorytetem dla pieszych 

poruszających się od centrum miasta do nowego zintegrowanego centrum komunikacyjnego. 

Obecnie istniejący projekt jest rozwiązaniem promującym indywidualny ruch samochodowy co w 

konsekwencji jest przeciwne całej idei ZIT i osłabia ich rolę. Ponadto zamiast przybliżać nowy 

dworzec do centrum wzmacnia istniejącą barierę. Wnioski te znalazły się w uwagach ogólnych do 

układu drogowego. 

W załączniku przekazujemy także koncepcję powrotu komunikacji miejskiej na ulicę 1-go Maja, 

wykonaną przez Forum Rozwoju Lublina oraz nasze poparcie dla tej idei. 

[[[[1MAJA_FRL_20131MAJA_FRL_20131MAJA_FRL_20131MAJA_FRL_2013----02020202----21.pdf21.pdf21.pdf21.pdf]]]]    

[[[[2013_05_06 Poparcie 12013_05_06 Poparcie 12013_05_06 Poparcie 12013_05_06 Poparcie 1----go Maja.jpggo Maja.jpggo Maja.jpggo Maja.jpg]]]]    

[[[[2013_05_06 Poparcie 1goMaja 2013_05_06 Poparcie 1goMaja 2013_05_06 Poparcie 1goMaja 2013_05_06 Poparcie 1goMaja ---- do Prezydenta.pdf do Prezydenta.pdf do Prezydenta.pdf do Prezydenta.pdf]]]]    

    

System Informacji MiejskiejSystem Informacji MiejskiejSystem Informacji MiejskiejSystem Informacji Miejskiej    

Przekazujemy dokument dotyczący Systemu Informacji Miejskiej, opracowany wspólnie przez 

Urząd Miasta i Radę Kultury Przestrzeni. Dokument opisuje rolę i procedurę powstania takiego 

systemu. 

[[[[2012_01_30 SIM stanowisko wspolne RKP UM.pdf2012_01_30 SIM stanowisko wspolne RKP UM.pdf2012_01_30 SIM stanowisko wspolne RKP UM.pdf2012_01_30 SIM stanowisko wspolne RKP UM.pdf]]]]    

    

PodzamczePodzamczePodzamczePodzamcze    

Przekazujemy uwagi do obecnie procedowanego MPZP dla rejonu Podzamcza, jako projektu 

powiązanego z całą ideą ZIT. 

[[[[2014_11_06 RKP uwagi MPZP Podzamcze.pdf2014_11_06 RKP uwagi MPZP Podzamcze.pdf2014_11_06 RKP uwagi MPZP Podzamcze.pdf2014_11_06 RKP uwagi MPZP Podzamcze.pdf]]]]    

Przekazujemy także Społeczny Projekt Zagospodarowania Podzamcza w Lublinie, wykonany jako 

społeczna propozycja alternatywnego zagospodarowania. 

 

Uwagi dotyczące miasta NałęczowaUwagi dotyczące miasta NałęczowaUwagi dotyczące miasta NałęczowaUwagi dotyczące miasta Nałęczowa    

Rekomendujemy: 

- zwiększanie liczby połączeń Lublin-Nałęczów (godziny ranne - czas lekcji i rozpoczęcie pracy) 

- wzmocnienie potencjału kolei, zintegrowanie połączeń kolejowych i autobusowych poprzez 

skomunikowane wahadłowe połączenia ze stacją PKP Nałęczów, wspólny bilet, usprawnienie 

komunikacji rowerowej, bezpieczny parking rowerowy, i inne rozwiązania zwiększające rolę 

kolei. 

Są to zagadnienia kluczowe zarówno dla mieszkańców jak i licznie odwiedzających miasto 

kuracjuszy. 

 

Zdecydowanie popieramy także projekt rewitalizacji centrum Nałęczowa. 
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Uwagi ogólne o rozwoju miastaUwagi ogólne o rozwoju miastaUwagi ogólne o rozwoju miastaUwagi ogólne o rozwoju miasta    

    

Przekazujemy także stanowiska i rekomendacje Radu Kultury Przestrzeni dotyczące jakości życia w 

całym mieście: 

Propozycja programu „Dobrze mieszkać w Lublinie” – aktywnego wspierania zamieszkania w 

mieście, wraz z prezentacją 

[[[[2012_01_11 Stanowisko RKP 2012_01_11 Stanowisko RKP 2012_01_11 Stanowisko RKP 2012_01_11 Stanowisko RKP ---- dobrze mieszkać w Lublinie.pdf dobrze mieszkać w Lublinie.pdf dobrze mieszkać w Lublinie.pdf dobrze mieszkać w Lublinie.pdf]]]]    

[[[[Dobrze mieszkać w Lublinie 2012_01_11.pptDobrze mieszkać w Lublinie 2012_01_11.pptDobrze mieszkać w Lublinie 2012_01_11.pptDobrze mieszkać w Lublinie 2012_01_11.ppt]]]]    

Folder przedstawiający kluczowe wyzwania przestrzenne na koniec 2014 r. 

[[[[2014_02_11 RKP folder Prez_K_Zuk.pdf2014_02_11 RKP folder Prez_K_Zuk.pdf2014_02_11 RKP folder Prez_K_Zuk.pdf2014_02_11 RKP folder Prez_K_Zuk.pdf]]]]    

Propozycja systemu dialogu społecznego i wdrażania zrównoważonych rozwiązań w skali miasta. 

Jest to jedno z pierwszych dokumentów naszego środowiska – wówczas jako Green Connection 

[[[[2222011_01_17 DIALOG propozycja PREZ ZUK gc.pdf011_01_17 DIALOG propozycja PREZ ZUK gc.pdf011_01_17 DIALOG propozycja PREZ ZUK gc.pdf011_01_17 DIALOG propozycja PREZ ZUK gc.pdf]]]]    

Wnioski Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu do opracowywanego obecnie Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin: 

[[[[SAK SAK SAK SAK ---- Wnioski do SUiKZP m Lublina.doc Wnioski do SUiKZP m Lublina.doc Wnioski do SUiKZP m Lublina.doc Wnioski do SUiKZP m Lublina.doc]]]]    

(wraz z załącznikami gr(wraz z załącznikami gr(wraz z załącznikami gr(wraz z załącznikami graficznymi)aficznymi)aficznymi)aficznymi)    

 

Propozycje projektów miękkich:Propozycje projektów miękkich:Propozycje projektów miękkich:Propozycje projektów miękkich:    

 

Projekt Projekt Projekt Projekt „„„„Społeczny ZIT”Społeczny ZIT”Społeczny ZIT”Społeczny ZIT”    

Rekomendujemy by w ramach realizacji projektów „miękkich” oraz systemu wdrażania ZIT 

(rozdział 6.2) i angażowania lokalnych interesariuszy (rozdział 8.2) przeprowadzić projekt 

partycypacyjny dotyczący koncepcji poszczególnych inwestycji ZIT. Proponujemy by z pomocą 

środków miękkich wykreować wokół poszczególnych inwestycji realny konsensus społeczny i 

koalicję dającą szansę na większe powodzenie i akceptację rozwiązań. 

Proponowane przez ZIT zmiany będą wymagały często zmiany upodobań transportowych i stylu 

poruszania się w LOF. Stąd potrzeba rzetelnej debaty nad rozwiązaniami. Jednocześnie w 

akceptacji przyszłych rozwiązań kluczową rolę odgrywać będzie detal i rozwiązania lokalne, często 

możliwe do uzyskania jedynie przez ich bezpośrednich użytkowników (tzw. user experience). 

Jednocześnie w wiodących na świecie metropoliach to właśnie dialog społeczny jest pierwszym 

narzędziem wzmacniania spójności społecznej. 

 

Stąd proponujemy by w ramach projektu „Społeczny ZIT” zabezpieczyć środki na komórkę 

odpowiedzialną za informowanie, koordynowanie, wspieranie i monitorowanie konsultacji 

inwestycji ZIT i zapewnienia im realnego poparcia społecznego oraz wdrożenia wypracowanych 

efektów. 

 

Projekt jest komplementarny dla większości projektów ZIT, przyczynia się do zwiększenia 

potencjału każdego z projektów i jego przyszłego sukcesu. Ponadto realizuje cele i założenia całej 

strategii: przynosi nieocenione zyski społeczne, wzmacnia integrację społeczną i spójność, 

podnosi poziom kultury, buduje wysoką jakość życia i przyczynia się do przyciągania przemysłów 

kreatywnych. Realizuje wizję LOF (s.24) jako wysokiej jakości przestrzeni życia i pracy. Zapewnia 

rozwój inteligentny, zrównoważony i włączający (s.36). Realizacja projektu umożliwia założonego 

celu dla LOF jako najbardziej atrakcyjnego miejsca do życia w Europie Środkowowschodniej. 

 

 

[24 kwietnia 2015] 


