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1. WPROWADZENIE
Miasto Lublin jest miastem średniej wielkości. Ilość mieszkańców, którzy
zamieszkują na tych terenach, to według stanu na koniec 2013 roku
blisko 350.000. Lublin jest znaczącym ośrodkiem akademickim w skali
kraju. Naukę pobiera na terenie miasta Lublina ponad 80.000 studentów.
Pod względem ekologicznym miasto należy do stosunkowo czystych i
wolnych od zanieczyszczeń. Główną rzeką przepływającą przez Lublin jest
Bystrzyca, której długość biegu przez miasto wynosi 22 kilometry. Dopływami
Bystrzycy są Czerniejówka jako dopływ prawobrzeżny i Czechówka jako
dopływ lewobrzeżny. Bystrzyca ma swój początek w miejscowości Sulów
w gminie Zakrzówek, zaś ujście do Wieprza ma miejsce w miejscowości
Spiczyn. Całkowita długość rzeki Bystrzycy wynosi 70,3 kilometra.

dorosłych.

Rzeka Bystrzyca dzieli miasto na dwie części: zachodnią i wschodnią.
Dolina rzeki, której szerokość waha się od kilkuset metrów do półtora
kilometra nie ma obecnie charakteru uporządkowanego, jest zaniedbana
i aby spełniała rolę prawidłowo zagospodarowanej przestrzeni wymaga
podjęcia szeregu działań, które by nadały temu obszarowi należyty
charakter.

Istotnym czynnikiem w tym procesie powinny być
otwarte konsultacje społeczne, które powinny nadać
ostateczny kształt działań.

Dolina Bystrzycy od dziesiątków lat znajduje się w kręgu zainteresowania
gminy Lublin, czego dowodem są liczne opracowania i dokumenty tworzone
od ponad 50 lat. Nie znalazły jednak one przełożenia na praktyczne
działania. Dopiero ostatnie lata pokazują, że zainteresowanie tymi
terenami jest na tyle silne, że tematyka ta stała się jednym z priorytetów
władz miasta. Dowodem na taki kierunek działania jest powołanie przez
Prezydenta Miasta Lublin ‘Zespołu Zadaniowego’ do spraw opracowania i
realizacji ‘Programu Zagospodarowania Doliny Bystrzycy’.
Podstawowym celem ‘Zespołu Zadaniowego’ jest koordynacja wszelkich
prac związanych z zagospodarowaniem doliny rzeki Bystrzycy i jej
dopływów Czerniejówki i Czechówki. Prace związane z tym zagadnieniem
powinny pokazać kierunki działania, które pozwolą na otwarcie doliny rzeki
na miasto i przywrócenie miastu rzeki, czyli umożliwią wzajemne relacje
rzeka – miasto w postaci praktycznych efektów wzbogacających tereny
wzdłuż biegu Bystrzycy po obu jej brzegach, przez co będą to miejsca do
wypoczynku, rekreacji, turystyki i miejsca zabaw dla dzieci, młodzieży i
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Pierwszym etapem tego, tak potrzebnego dla miasta działania, jest
przygotowanie analizy stanu na chwilę obecną, czyli diagnozowanie
najważniejszych zagadnień, które wymagają jak najlepszego rozwiązania.
Firma KuiperCompagnons specjalizuje się w pracach urbanistycznych
na terenach miejskich i dołoży wszelkich starań aby stworzyć dla miasta
Lublina jak najlepszy dokument, który będzie podstawą do dalszych
działań, a mianowicie: opracowanie studium wykonalności w formie strategii
działania, wykonanie dokumentacji technicznej dla poszczególnych
projektów, ich realizacji i wskazania źródeł finansowania.

Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymiej ilości dokumentów zgromadzonych
przez gminę Lublin przez ostatnie pół wieku. Wiele z nich będzie
wykorzystywane przy niniejszym opracowaniu. Ważnymi dokumentami są
plany zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, w oparciu o które
mamy obowiązek proponować sposób zagospodarowania doliny rzeki.

Nasze przemyślenia i propozycje ujmiemy w formie
końcowej przez podsumowanie i wnioski.
Będziemy bardzo usatysfakcjonowani jeśli nasze opracowanie przyczyni
się do dalszego rozwoju miasta, zaś projekty zrealizowane w dolinie
rzeki Bystrzycy i jej dopływach wpłyną na dalszy wzrost komfortu życia
mieszkańców Koziego Grodu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że niniejsza analiza zgodnie z przyjętymi
zasadami jest pierwszym wstępnym etapem całego przedsięwzięcia, są to
jakby ramy tematyczne do dalszych działań.
Drugim etapem po opracowaniu analizy jest jej publiczna, szeroka dyskusja
ze społecznością lokalną i organizacjami lokalnymi.

Propozycje i uwagi zebrane w trakcie prowadzonych dyskusji powinny być
przez grupy zadaniowe szczegółowo przeanalizowane i niezbędne będzie
podjęcie decyzji co do tego, które uwagi i propozycje będą włączone
do dalszych prac. Powinno to mieć szeroki kontekst społeczny. Każda
uwaga czy zgłoszona oficjalnie propozycja powinna być skomentowana
ze stosownym uzasadnieniem. Tak zgromadzony materiał zamyka etap
wstępny.
Kolejnym etapem jest opracowanie szczegółowej strategii działań, gdzie
przedstawione propozycje będą zestawione w szczegółowy zakres
rzeczowy, oszacowane finansowo, zostanie zaproponowany harmonogram
realizacyjny i ustalone wcześniej skonsultowane źródła pozyskania
finansowych środków zewnętrznych. Opracowanie takiego dokumentu trwa
średnio 12-18 miesięcy. Dokument ten powinien być oceniony zewnętrznie
i ostatecznie zatwierdzony uchwałą radnych Rady Miasta Lublin, co byłoby
zgodne z treścią uchwały nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18
czerwca 2009 roku w sprawie Programu Rewitalizacji dla Lublina.
Kolejnym etapem będą opracowywane dokumentacje techniczne na
poszczególne projekty, dalej należy uzyskać pozwolenia na budowę, i
wreszcie etap samej realizacji projektu.
Proces rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie ten jest zgodny z
europejskimi ambicjami i politykami dotyczącymi rozwoju regionalnego
- Europa 2020. Proponowany proces strategii opiera się na wytycznych
Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów miejskich, opisanych w taki
publikacjach jak: ‘Miasta Przyszłości’ (październik 2011 roku) , Deklaracja
Toledo (22 czerwca 2010) i Karta Lipska na rzecz zrównoważonego
rozwoju miast europejskich (24-25 maja 2007). Główne elementy
przepisów urbanistycznych UE, takie jak “zintegrowane rozwiązania” czy
“efektywne wykorzystanie zasobów” są częścią proponowanego podejścia
dla rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie.
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2. WSTĘP
2.1. M
 IASTA NAD RZEKĄ
W POLSCE I W
HOLANDII
Niniejszy przegląd jest wynikiem polskoholenderskiej współpracy i służy analizie
możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny
rzeki Bystrzycy w mieście Lublin.
Wiele miast nadrzecznych w Polsce i w Holandii
ma podobną historię i napotyka podobne
wyzwania, problemy i możliwości.
W zagospodarowaniu rzek i nabrzeży na świecie
obserwuje się zbliżone trendy i trudności.
Jednak każde miasto położone nad rzeką ma
swoje charakterystyczne cechy wynikające z
lokalnej specyfiki.
W minionym wieku i w Polsce, i w Holandii
podejście do zagadnienia rzek w mieście
zdominowała perspektywa techniczna. Musiano
zapobiegać powodziom, a to zapewniało
odpowiednie rozwiązania techniczne.
W konsekwencji w przestrzeni miast powstało
wiele nieatrakcyjnych stref rzecznych. Od lat
90-tych ubiegłego wieku w Holandii to podejście
uległo zmianie.
Miasta ponownie odkryły swoje rzeki i powiązały
swój rozwój z wodą. Teraz, po latach ich
zaniedbywania i zapomnienia, znowu korzystają
z ekologicznych, przyrodniczych, turystycznych
i ekonomicznych zalet rzek.
Zwrot holenderskich miast w stronę rzek okazał
się sukcesem, ponieważ proces ten przebiegał
zgodnie
ze
zintegrowanym
podejściem,
łączącym trzy aspekty:
1.

Bezpieczeństwo (w zakresie powodzi)

2.

Jakość (nadrzecznych terenów 		
miejskich)

3.

Wykonalność (projektów, których 		
realizacja miała przywrócić harmonię
pomiędzy miastem a rzeką)

Przyjęcie
holistycznego,
zintegrowanego
podejścia zaowocowało możliwością połączenia
różnych celów. A łącząc różne cele w mądry
sposób, można uzyskać efekt synergii: 1+1=3.
Doświadczenie zdobyte przez Holendrów w
ostatnich dziesięcioleciach i wspólne cele w
ramach Unii Europejskiej stanowią dobry punkt
wyjścia dla polsko-holenderskiej współpracy.
Dzięki połączeniu sił można przygotować
najlepsze rozwiązania z zakresu zintegrowanego
planowania miejskiego i gospodarki wodnej,
prowadzące do przekształcenia Lublina w
miasto, w którym się będzie mieszkało lepiej
niż dotychczas i które będzie można naprawdę
jeszcze mocniej polubić.
Atrakcyjna dolina rzeki Bystrzycy może stać
się zielonym sercem Lublina i wzorem tego, jak
ożywić rzekę z korzyścią dla miasta. Pozwoli to
jeszcze lepiej rozsławić miasto w Polsce i poza
jej granicami.
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i proces wdrażania strategii będą
2.2. STRATEGIA 				 merytoryczna
opracowywane z uwzględnieniem wymogu
REWITALIZACJI 			 wykonalności.
DOLINY RZEKI 			
Łączenie inicjatyw z różnego poziomu
BYSTRZYCY
Wiedza i doświadczenie holenderskich miast i
ekspertów związane z ponownym odkrywaniem
rzek w mieście mogą zostać wykorzystane dla
innych miast z podobnymi ambicjami, takich jak
na przykład Lublin.
Proces rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy
wymaga przeprowadzenia szczegółowego
i kompleksowego badania odnośnie najlepszych
rozwiązań w zakresie planowania miejskiego
i gospodarki wodnej, a także aspektów
finansowo-ekonomicznych
związanych
z
zagospodarowaniem tego obszaru. Stanie
się ono podstawą do stworzenia strategii
rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy. W tym
właśnie celu, tj. dla stworzenia takiej strategii,
podjęto długoterminową współpracę polskich
i holenderskich ekspertów. Jej początkiem jest
przygotowana analiza możliwości i potrzeb,
jakie daje miastu dolina rzeki Bystrzycy.

2.3. K
 LUCZOWE
ELEMENTY STRATEGII
Wymienione poniżej kluczowe elementy mają
fundamentalne znaczenie dla wypracowania
zintegrowanej strategii rewitalizacji doliny
rzeki Bystrzycy. Będą one szczegółowo
przedstawione w tekście strategii, który zostanie
sporządzony w przyszłym roku.
Tożsamość
Woda (źródła, jeziora, doliny rzek i stawy)
zostanie wykorzystana jako wyrazisty element
kreujący tożsamość Lublina. Rzeka może
stać się swoistym spoiwem, które łączy
różne miejskie, środowiskowe, społeczne,
ekonomiczne i turystyczne przedsięwzięcia
realizowane w Lublinie. Jako centralny element
najważniejszych miejskich inwestycji stanie
się wyrazistym i rozpoznawalnym symbolem
Lublina, współtworzącym tożsamość miasta.
Ma to ogromne znaczenie w budowaniu marki
Lublina i jego okolic jako miasta i regionu
turystycznego.
Bezpieczeństwo wodne
Strategia bezpieczeństwa wodnego może
obejmować działania zapobiegające problemom
związanym z rzeką, zarówno w aspekcie
jakościowym, jak i ilościowym. Miastu nie
będą grozić powodzie, a woda osiągnie takie
standardy, że możliwe będzie stworzenie
kąpielisk i realizacja innych inwestycji
środowiskowych.
Wykonalność
Aby zapewnić pomyślne wdrożenie strategii,
będzie ona wykonalna z różnych perspektyw: z
perspektywy społecznej, politycznej, finansowej,
ekonomicznej i instytucjonalnej. Zawartość
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Strategia połączy inicjatywy, polityki i plany
z różnych dziedzin i z różnych poziomów.
Konieczne będzie powiązanie ze sobą inicjatyw
realizowanych na poziomie regionalnym,
lokalnym lub jednostkowego projektu, aby
zapobiec rozbieżnościom albo jeszcze lepiej –
uzyskać efekt synergii.
Przygotowanie jasnych wskazówek
odnośnie rozwoju Lublina w oparciu o
obowiązujące oraz nowotworzone plany
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Strategia powinna móc służyć jako zawierający
jasne wskazówki „dokument zbiorczy” lub
jako swoisty kompas dla przestrzennego
zagospodarowania Lublina. Stworzy ona ramy
dla przyszłych miejskich i wodnych inwestycji.
Dzielenie się wiedzą
Intensywna współpraca i połączenie wiedzy
partnerów z Holandii w obszarze regionalnego
i miejskiego planowania i projektowania z
wiedzą lokalną w celu opracowania najlepszej
strategii ma zasadnicze znaczenie. Wiedzę
lokalną można uzyskać od, na przykład,
instytucji rządowych, władz miejskich, lokalnych
grup interesu, zaangażowanych mieszkańców
i innych interesariuszy.
Wielość uczestników procesu
Przygotowywana dla miasta strategia wpłynie
na środowisko życia wielu mieszkańców. Należy
poważnie potraktować podjęcie tak dużej
odpowiedzialności, angażując mieszkańców
i pozostałych interesariuszy w proces
przygotowywania tej strategii. Warto wzbudzić
entuzjazm i poczucie odpowiedzialności wśród
wszystkich uczestników tego procesu.
Wsparcie wniosków o dofinansowanie
Strategia sprecyzuje ambicje związane z
rozwojem
(przestrzennym,
turystycznym)
Lublina. A zatem będzie można ją wykorzystać
w celu pozyskania niezbędnych funduszy
zarówno zagranicznych (miedzy innymi z Unii
Europejskiej), jak i tez krajowych (miedzy innymi:
Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze
własne).

2.4. KORZYŚCI ZE
STRATEGII
Korzyści związane z długoterminową strategią
rewitalizacji rzeki Bystrzycy:
•	wykreowanie wyrazistej i rozpoznawalnej
tożsamości Lublina jako „miasta nad
rzeką”
•	poprawa jakości przestrzeni miejskiej
dla jej mieszkańców w oparciu o
już opracowane i będące w trakcie
opracowywania
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Lublin
oraz
zwiększenie
turystycznej atrakcyjności Lublina

•	połączenie różnych inwestycji miejskich
i wodnych celem uzyskania efektu
synergii (np. efektywne wykorzystanie
środków, wspólne elementy projektów),
•	lepsze wykorzystanie turystycznego
potencjału i przyciągnięcie większej
liczby odwiedzających
•
wzrost wartości nieruchomości
•

wzrost liczby mieszkańców

•	miasto Lublin stanie się miastem
wiodącym w dziedzinie rewitalizacji rzek

2.5.	ANALIZA JAKO
PIERWSZA CZĘŚĆ
STRATEGII
Powyższe punkty niniejszego raportu opisują
treść długoterminowej strategii rewitalizacji doliny
rzeki Bystrzycy. Taka kompleksowa strategia
zostanie przygotowana w nadchodzącym roku.
Niniejszy raport zawiera analizę, która stanowi
pierwszy etap całego procesu.
Analiza ta łączy lokalne doświadczenie
ekspertów z miasta Lublin z wiedzą z zakresu
zintegrowanego
planowania
miejskiego
ekspertów z Holandii. Lokalni eksperci wnieśli
swoją wiedzę i doświadczenie dotyczące terenu
rzeki w specyficznym kontekście planowania
urbanistycznego. Eksperci z Holandii wnieśli
swoją wiedzę z zakresu zintegrowanego
planowania miejskiego.
Zintegrowane planowanie miejskie oznacza
zastosowanie planowania i projektowania
przestrzennego w taki sposób, aby powiązać ze
sobą różne ważne obszary rozwoju miasta, takie
jak ekologia, gospodarka, społeczeństwo lub, na
przykład, łączność. Przyjmując zintegrowane i
holistyczne podejście w odniesieniu do realizacji
takich ważnych obszarów rozwoju, można
uzyskać efekt synergii.
Niniejsza analiza to pierwszy etap pracy,
zawierający zbiór wstępnych obserwacji i
pomysłów, których celem jest pobudzenie
społeczeństwa i innych stron zainteresowanych
do podjęcia rozważań na temat przyszłości
doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie. Przedłożony
przegląd stanie się fundamentem i początkiem
procesu publicznych konsultacji.
Kompleksowe badanie i analiza doliny rzeki
będą częścią strategii przygotowywanej w
ramach kolejnych etapów projektu.
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3. WPROWADZENIE DO ANALIZ
3.1. INFORMACJE 			
OGÓLNE ZWIĄZANE
Z ZADANIEM

3.2. CEL NINIEJSZEJ 		
ANALIZY

Związek Lublina z rzekami od dawna jest
jedną z zalet miasta. Przez stulecia rzeki
wykorzystywano w handlu, w rolnictwie, do
obrony, jako źródło wody pitnej i jako miejsce do
przyjemnego spędzania czasu. Jednak
z czasem związki z rzeką zaczęły zanikać.

Celem niniejszej analizy jest przygotowanie
pierwszego wglądu w zagadnienie wykorzystania
terenów zielonych wzdłuż Bystrzycy, Czechówki
i Czerniejówki w lepszy i pełniejszy sposób.
Przeanalizowano
zatem
obszary
rzek
i zaprezentowano pomysły na przyszłe ich
wykorzystanie i rozwój. Do analizy wykorzystano
istniejące materiały dotyczące rewitalizacji
doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań
przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki
z przestrzenią miasta Lublina.

Najstarsze ślady działalności człowieka w
granicach obecnego Lublina sięgają 10 000
p.n.e. Od VI-VII wieku [n.e.] na tych obszarach,
już wówczas atrakcyjnych do zamieszkiwania,
rozwinęło się trwałe osadnictwo. Strategiczne
położenie w pobliżu rzeki i suchszych terenów
wyżynnych sprawiło, że było to odpowiednie
miejsce do życia.
Najstarsze zamieszkałe tereny Lublina to
obszary w pobliżu rzeki Czechówki. Na
przestrzeni wieków miasto rozrastało się poza
wzgórze staromiejskie i wzgórze Czwartek – na
północ, wschód, południe i zachód.
Kiedy rozwijające się na wschód i południe
miasto przekroczyło Bystrzycę, rozległe tereny
wokół rzeki pozostały niezamieszkałe ze względu
na powodzie. Rzeka wraz z otaczającymi ją
obszarami zieleni stanowiła niebiesko-zielony
pas dzielący wschodnią i zachodnią część
miasta.
Od czasu wybudowania Zalewu Zemborzyckiego
w 1974 roku znacząco zmniejszyły się problemy
związane z wylewaniem rzeki. Ale rozległe
tereny zielone wokół rzek Bystrzyca, Czechówka
i Czerniejówka zachowały swój charakter wśród
wysoce zurbanizowanych obszarów miasta.
Sieć zieleni wokół tych rzek utrzymała się,
tworząc w samym centrum miasta obszar o
dużym potencjale dla mieszkańców. Jednak
potencjał ten nie jest w pełni wykorzystywany.
W nadchodzącym czasie miasto skupi swoją
uwagę na przywróceniu utraconych zalet strefy
rzecznej dla lublinian. Miasto odbuduje swój
związek z rzeką.
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Analiza posłuży zapoczątkowaniu
dyskusji na temat przyszłości rzek
w Lublinie.
W celu opracowania strategii dla doliny rzeki
Bystrzycy niezbędne będzie, na kolejnych
etapach projektu, przygotowanie bardziej
szczegółowej i kompletnej analizy sytuacji
związanej z rzeką. Niniejszy przegląd służy
zachęceniu ludzi do podjęcia rozważań na temat
przyszłości rzeki w mieście.

3.3. ORGANIZACJA 			
TEKSTU
W niniejszej analizie najpierw przedstawiono
cel projektu, określając ogólne ambicje miasta
Lublin w zakresie zagospodarowania rzeki
(rozdział 4). Aby zrealizować te ambicje, należy
przyjąć odpowiednią metodę analizy (rozdział 5)
i w pełni zrozumieć obecną sytuację w dolinie
rzeki, a także istniejące plany i programy rozwoju
tego obszaru (rozdział 6). Opis spostrzeżeń ze
wspólnej polsko-holenderskiej wizyty w terenie
pozwala dodać do analizy osobiste obserwacje
(rozdział 7). W rozdziale 8 zaprezentowano
tematyczną analizę rzeki. Rozdział 9 pokazuje
pomysły
możliwych
kierunków
rozwoju,
rozdział 10 zawiera podsumowanie a rozdział
11 wnioski.
Aby pobudzić kreatywny proces myślenia o
obszarze rzeki Bystrzycy, analiza ma formę
dokumentu z materiałami ilustracyjnymi i krótkimi
objaśnieniami tekstowymi. W opracowaniu
zestawiono dwa rodzaje zdjęć. Pierwszy dotyczy
miasta Lublin, drugi zaś zebrany z różnych miejsc
w Europie, jako przykład wykorzystania terenów
nadrzecznych do ewentualnego wykorzystania
w Lublinie.

ANALIZA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI BYSTRZYCY
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Lublin ~1931

Kaplica na Zamku Królewskim ~1300
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Powodzie ~1940

Widok miasta Hogenberga i Bauna z 1525 roku

Lublin ~2014

Lublin w 1719 roku

Lublin w 1826 roku
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4. AMBICJE MIASTA LUBLIN
4.1. RZEKA W MIEŚCIE
Wiele miast na świecie wykorzystuje rzeki, nad
którymi są położone, żeby podnieść jakość życia
swoich mieszkańców. Ekologiczne i przyrodnicze
walory, atrakcyjna sceneria, wodny transport
publiczny, inwestycje związane z turystyką
i wzrost ekonomicznej wartości pięknych
przybrzeżnych terenów to tylko przykłady
korzyści związanych z rzeką w mieście.
Lublin ma to szczęście, że obszar doliny
Bystrzycy znajduje się w jego centrum, które
nie jest jeszcze całkiem zabudowane. Dzięki
poprawie jakości można zachować i wzmocnić
zarówno przyrodnicze, jak i urbanistyczne
walory tego obszaru, zachowując cechy terenów
zielonych i rozwijając zabudowę.
Miasto wyraziło swoje pragnienie, żeby w pełni
wykorzystać potencjał, który oferuje obecność
rzeki. Ambicją miasta jest wykorzystanie
wszystkich
możliwości
związanych
z przepływającą przez nie Bystrzycą dla
podniesienia jakości życia mieszkańców.

4.2. BYSTRZYCA 			
JAKO NATURALNA
LOKOMOTYWA 			
ROZWOJU MIASTA
System rzeki Bystrzycy (wraz z jej dopływami
– Czechówką i Czerniejówką) tworzy wyraziste
ramy przestrzenne dla Lublina i może
pod wieloma względami podnieść jakość
funkcjonowania miasta oraz wnieść w nie
określone wartości – na przykład z perspektywy
ekologii, społeczeństwa, gospodarki czy
łączności. Ta zielono-niebieska struktura może
łączyć różne obszary i punkty w mieście, a także
być drogą prowadzącą od terenów miejskich do
obszarów naturalnych poza granicami miasta.
Dzięki pro-aktywnej poprawie jakości i wartości
terenów nadrzecznych i połączeniu ich ze
sobą obszar doliny Bystrzycy może stać się
generatorem aktywizacji miasta. Rzeka i obszary
wokół niej mogą pobudzać nowe inicjatywy i stać
się atrakcyjnym sercem miasta. Historia innych
miast na świecie pokazuje,
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że proces rewitalizacji może zapoczątkować
reakcję łańcuchową, w której po planach
zagospodarowania przychodzą inwestycje,
inicjujące kolejne plany itd. Właściwe podejście
może sprawić, że Bystrzyca stanie się naturalną
lokomotywą rozwoju miasta. Zamieszczone
w tym rozdziale oraz rozdziałach pozostałych
fotografie miejsc atrakcyjnych, rozlokowanych
w dolinach rzek innych miast europejskich, ma na
celu przybliżyć jak obszary nadrzeczne zostały
zagospodarowane i jak są wykorzystywane
przez mieszkańców.
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4.2.1. Integracja funkcji w dolinie Bystrzycy

Kultura
Edukacja

Rekreacja
Imprezy
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Natura

Miejsce
zamieszkania

Transport

Ekologia

Sport
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5. ANALIZA
5.1. CEL 		
		
PRZEPROWADZENIA
ANALIZY
Aby zapewnić holistyczne i zintegrowane
podejście
(z
różnych
perspektyw)
do
zagospodarowania obszarów rzeki Bystrzycy,
konieczne jest dogłębne zrozumienie wszystkich
aspektów związanych z rzeką.
Celem niniejszej analizy jest zdefiniowanie
wszystkich
aspektów
związanych
z zagospodarowaniem strefy rzecznej. Aby
to umożliwić, zebrano dostępne informacje
i przyporządkowano je do pięciu obszarów
ważnych dla przyszłości miasta Lublin (obszary
rozwoju miasta).

5.2. METODOLOGIA 			
ANALIZY
5.2.1. Wykorzystanie
          istniejących badań

5.2.2. Obserwacje w terenie

Miasto Lublin posiada szereg opracowań dot.
polityk, planów, programów i projektów, które
odnoszą się także do obszaru rzeki.
Dokonano przeglądu tych dokumentów i
najważniejsze ich elementy włączono do
przedmiotowej analizy.
Przykłady tych opracowań zasygnalizowano w
roz. 5, zaś pełny wykaz materiałów zestawiono
w roz. 12.

Udostępnione opracowania wzbogacono o
wnioski wynikające ze wspólnej dwudniowej
wizji lokalnej terenów nadrzecznych i włączono
je do dalszych analiz.
Wizytę terenową opisano w rozdziale 7.

Kolejny etap analizy to ocena zgromadzonych
obserwacji dotyczących różnych aspektów
związanych z rzeką. Oszacowanie możliwości
i wyzwań stanie się fundamentem dla propozycji
rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy.
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5.2.3. Pięć obszarów rozwoju
miasta
Ważne jest, żeby włączyć końcowy wynik
aktywizacji Bystrzycy w ramy i wizję przyszłości
miasta. Aktywizacja rzeki powinna wzmocnić i
uzupełnić kierunek, który Lublin obrał w drodze
ku przyszłości.
W oparciu o strategiczne dokumenty miasta
zidentyfikowano pięć ważnych obszarów jego
przyszłego rozwoju. Obszary te obejmują:
1.

Środowisko i klimat

2.         Łączność i dostępność
3.

Kulturę i dziedzictwo

4.

Gospodarkę

5.

Społeczeństwo

Uwzględniając pięć powyższych obszarów
rozwoju, sporządzono inwentaryzację terenów
nadrzecznych i oceniono ich aktualną sytuację
oraz cały kontekst z nimi związany.

5.2.4. Rzeka Bystrzyca barometrem
i drogowskazem rozwoju
miasta
Barometr ten wskazuje zasięg obszarów o
różnym charakterze wokół rzeki.
Istnienie różnorodnych obszarów sprawia, że
tereny nadrzeczne są atrakcyjne, gdyż każde
takie miejsce pozwala doświadczyć odmiennej
atmosfery. A wszystko w pobliżu płynącej wody.
Aby utrzymać i wzmocnić różnice w charakterze
obszarów nadrzecznych, należy zaproponować
odmienne podejście i wyznaczyć odmienne
funkcje dla każdego z nich. I tak na przykład,
żeby zachować wartości środowiskowe danej
strefy, można tam promować wyłącznie
rekreację. Z kolei, żeby stworzyć nadrzeczną
strefę miejską, można na danym obszarze
wprowadzić takie rozwiązania, jak kawiarnia czy
restauracja letnia.
Rola Bystrzycy jako swoistego barometru
potrzeb jest również przedstawiana w rozdziale
8.

Analizę pięciu obszarów rozwoju miasta zawiera
rozdział 8.
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6. ISTNIEJĄCE PLANY I PROGRAMY
Program
rewitalizacji
miasteczka Głusk

Plany, programy i różnego rodzaju opracowania
dotyczące terenu Bystrzycy i jej dopływów
gromadzone są głównie w Wydziale Planowania
Urzędu Miejskiego w Lublinie od ponad 50 lat.
Mają one różny charakter, wartość i aktualność.
Do tego należy dołączyć inicjatywy społeczne.
Ale przede wszystkim istotne są te plany, które
mają ważny charakter prawny. Do nich należy
zaliczyć uchwalone już, bądź będące
w trakcie opracowania plany zagospodarowania
przestrzennego (pzp) dla określonych obszarów
miasta zlokalizowanych w dolinie rzeki Bystrzycy.
Te właśnie plany są obowiązujące i stanowią
podstawę do tworzenia praktycznych projektów.
Poniżej przedstawiamy opracowania, które dla
obszarów Bystrzycy i jej dopływów powstały
z inicjatywy społecznej - m.in. „Dolina Czechówki
+ Wieniawa”, „Park Rusalka”, „Park Ludowy”,
„Mosty”, czy „Program Rewitalizacji miasteczka
Głusk” oraz pokazane na mapie miasta
Lublin inicjatywy planistyczne Gminy Lublin,
uwzględniające tereny nadrzeczne miasta
według stanu na miesiąc lipiec 2014 roku.

Mosty

Dolina Czechówki
+ Wieniawa
- odtworzenie rynków na Wieniawie
- zielone tarasy
- integracja terenów mieszkalnych i
terenów zielonych
- promenada dla pieszych i rowerzystów
- skate park
Podjazd dla
rowerów
i wózków

- połączenie z „ogrodem sztuk”

podjazd ułatwiający
pokonanie stromej skarpy

Drogowskazy
na Rusałkę

umieszczone na
deptaku i Pl. Wolności

Baszta Wodna

na

Pan

ny

Mar

- cmentarz żydowski

ii

odrestaurowana baszta
wodna jako element
panoramy

ul.

Dol

Punkt
widokowy

punkt widokowy
na tarasie
przy Baszcie Wodnej

Panorama miasta

wznosząca się nad Rusałką
zabytkowa sylweta miasta;
najważniejszy widok z terenu

Rzeźba Rusałki
na głównym
placu

Parkingi

górny - 35
dolny - 70
miejsc parkingowych

Wybieg
dla psów

Zbiornik wodny

ogrodzony niskim
ogrodzeniem

niecka retencyjna napełniająca
się wodą w sposób naturalny

Wielka Łąka
do różnorodnej rekreacji:
odpoczynek aktywność opalanie się bieganie grill sport ćwiczenia spotkania zabawa pikniki nauka lekcje w plenerze zorbing zawody pokazy kiermasze siedziska przestawiane -

PARK RUSAŁKA

Park Rusałka
- miasteczko dla
rowerzystów

Ścieżka rowerowa

główna ścieżka rowerowa
łącząca deptak z bulwarem
nad Bystrzycą

Żaba

rzeźba żaby nawiązująca
do legendy o Rusałce

Zmienna
wysokość
koszenia

strefy trawy wysokiej i niskiej

Arena

przestrzeń do organizacji
imprez plenerowych, np:
koncerty, cyrk,
uroczystości

		

soła

ul. We

Plac zabaw

przestrzeń do zabaw
i urządzenia zabawowe

Pawilon
parkowy

przy głównym wejściu do parku,
parterowy, połączony z górką
saneczkową, z punktem
widokowym na dachu
parking 16 miejsc, w tym
3 dla osób niepełnosprawnych
w pawilonie:
siłownia, solarium,
restauracja/kawiarnia, handel,
wypożyczalnia rowerów,

Siłownia
dla dorosłych

urządzenia do ćwiczeń
na świeżym powietrzu

Parking
dla rowerów

- rekreacja

Ścianka
wspinaczkowa

przy pawilonie
parkowym

ul.

Dysze wodne

obiekt do wspinania się
ściany o różnej trudności

Ru

sa

łka

Zadaszenie
parkowe

fontanna
w nawierzchni

- sport

zadaszenie z ławkami
i stojakami dla rowerów

Miejsca
zacienione

Skate - park

przestrzeń do jazdy
na deskorolkach i rolkach

niskie drzewa
dające cień

Widok na Park Rusałka z lotu ptaka, widoczna wielka łąka z dwoma wysokościami koszenia. Na środku łąki rozstawiony namiot cyrkowy.

Murek
do siedzenia

Boisko trawiaste

długie murki
w okolicach wejść
do parku

otwarte boisko do gry
w piłkę nożną
z możliwością podziału
na mniejsze boiska

Przystanek
autobusowy

Boisko
do koszykówki

zapewniający
dojazd do parku

utwardzone boisko
do gry w koszykówkę

Drogowskazy
na Rusałkę

ul.

umieszczone na
bulwarze nad Bystrzycą

Ru

Boisko
do siatkówki

sa

łka

utwardzone boisko
do gry w siatkówkę

Parking

45 miejsc parkingowe
w tym 6 dla osób
niepełnosprawnych

Punkt
widokowy

rz. By
strzy

ca

Pawilon parkowy

główny punkt widokowy,
model panoramy wraz
z opisem, informacja
także pismem Braile'a

obsługa boisk, szatnia,
wypożyczalnia sprzętu,
prysznice, gastronomia,
wypożyczalnia rowerów

Parking
dla rowerów

Kładka
nad Bystrzycą

przy pawilonie parkowym

na istniejących filarach,
połączenie ze stadionami
i Parkiem Ludowym
Projekt wykonany na podstawie konsultacji społecznych
przeprowadzonych w okresie od kwietnia do lipca 2011 r.
- spotkania otwartego (6.04.2011),
- trzech spotkań warsztatowych (1,8 i 15.06.2011),
- rozmów przy makiecie (28.05.2011),
- konsultacji internetowych,
- wystawy i dyskusji publicznej (7.07.2011).
opracowanie:
Jan Kamiński, Przemysław Sarnecki / Lublin, wrzesień 2011

Park Ludowy

Organizator:

Partnerzy:

Instytut
Architektury Krajobrazu

Wsparcie finansowe:

Rada Dzielnicy
Śródmieście
Wydział Gospodarki
Komunalnej
UM Lublin
Wydział Planowania
UM Lublin

/plansza zaktualizowana dn.13 czercwa 2013/

- rekreacja

Widok na cały Park Rusałka i otaczające zabudowania dzielnicy Śródmieście z lotu ptaka.
Projekt wykonany na podstawie konsultacji społecznych
przeprowadzonych w okresie od kwietnia do lipca 2011 r.
- spotkania otwartego (6.04.2011),
- trzech spotkań warsztatowych (1,8 i 15.06.2011),
- rozmów przy makiecie (28.05.2011),
- konsultacji internetowych,
- wystawy i dyskusji publicznej (7.07.2011).
opracowanie:
Jan Kamiński, Przemysław Sarnecki / Lublin, wrzesień 2011
Organizator:

- edukacja

Społeczny projekt koncepcyjny
zagospodarowania PARKU RUSAŁKA
w Lublinie

Partnerzy:

Projekt niniejszy powstał na podstawie dwóch poprzedzających go opracowań wykonanych
przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL, zaprezentowanych
w dniu 7 lipca 2011 r., których autorami są:
Instytut
Architektury Krajobrazu

Wsparcie finansowe:
Rada Dzielnicy
Śródmieście
Wydział Gospodarki
Komunalnej
UM Lublin
Wydział Planowania
UM Lublin

Jagoda Bochniarz, Paulina Borówka, Michalina Brzuszkiewicz, Katarzyna Burzec,
Lucyna Cichoń, Patrycja Czekajska, Katarzyna Godzwa, Aleksandra Michalska,
Sylwia Nowosz, Ewa Pawelec-Sołowow, Agata Stolarska, Magdalena Świątek,
Magdalena Zalewska, Jan Burtan, Kamil Zwolski, Karolina Pindor, Przemysław Sarnecki,
Aleksandra Śliwińska, Martyna Kuzimińska, Małgorzata Wójciga, Paulina Sowa, Dorota Słomka,
Łukasz Woźniak, Katarzyna Sidorowska,Tomasz Smutek, Anna Wasil.

/plansza zaktualizowana dn.13 czercwa 2013/

- rozrywka
- sport
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Projekt koncepcyjny
- wizualizacje
arkusz nr

6

Projekt niniejszy powstał
na podstawie dwóch poprzedzających go
opracowań wykonanych przez
studentów studiów magisterskich
architektury krajobrazu KUL,
zaprezentowanych w dniu 7 lipca 2011 r.,
których autorami są:
Jagoda Bochniarz, Paulina Borówka,
Michalina Brzuszkiewicz, Katarzyna Burzec,
Lucyna Cichoń, Patrycja Czekajska,
Katarzyna Godzwa, Aleksandra Michalska,
Sylwia Nowosz, Ewa Pawelec-Sołowow,
Agata Stolarska, Magdalena Świątek,
Magdalena Zalewska, Jan Burtan,
Kamil Zwolski, Karolina Pindor,
Przemysław Sarnecki, Aleksandra Śliwińska,
Martyna Kuzimińska, Małgorzata Wójciga,
Paulina Sowa, Dorota Słomka, Łukasz Woźniak,
Katarzyna Sidorowska,Tomasz Smutek, Anna Wasil.

pawilon / zadaszenie parkowe /pawilon przy górce

rzeźba Rusałki / rzeźba Żaby / ścianka wspinaczkowa

alejka parkowa / droga rowerowa / plac

punkt widokowy / drogowskaz na Rusałkę

mostek / murki do siedzenia / schody

parking / parking dla rowerów

drzewa / krzewy

przystanek MPK / miejsce do wyprowadzania psów

trawniki koszone wyżej / koszone niżej

fontanna (dysze wodne) / woda

Społeczny projekt koncepcyjny
zagospodarowania PARKU RUSAŁKA
w Lublinie

Projekt koncepcyjny
- rzut z góry
Skala 1:850

arkusz nr

4

Miasto Lublin
Stan planistyczny ~ Lipiec 2014
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7. WIZYTA TERENOWA

Dwudniową wizytę terenową zorganizowano
w dniach 12 i 13 czerwca 2014 roku.
Zespół
obejmujący
polskich
ekspertów
reprezentujących miasto Lublin i holenderskich
ekspertów ds. miejskiego planowania i
projektowania oraz krajobrazu przyjrzał się
systemowi rzeki Bystrzycy.
Główne obserwacje z tej wizyty przedstawia
rysunek poniżej.

15

- stworzenie nowego parku
- malowniczy widok na dolinę rzeki
- ogródki działkowe zagrożone zalaniem

10
09

12

- widok na historyczne centrum
- wizja publicznego parku łączącego
tereny zielone nad rzeką

10

- widok na stadion

08

- cumowisko dla kajaków
- „slumsy” i zaniedbane
budynki mieszkalne

		

07

- stara cukrownia

06

09

- zawody Lubelskiego Klubu
Jeździeckiego (LKJ)
- plaże

05

- mosty dla rowerzystów z 		
wjazdem pod kątem,
zatory w ruchu

08

- las wzdłuż rzeki,
utrudniony dostęp

02
03

- aktywnie użytkowane
trasy rowerowe
04

06

- zwiększony okresowo
przepływ wód
- ścieżka rowerowa i bulwar

01

- park wodny
- przystań

05

- cumowisko łódek
- ścieżka rowerowa i bulwar
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04

- ukryty dostęp
- pola i łąki

14
15

- ogródki działkowe
- rewitalizacja koryta rzeki
- wizja jeziora i parku

14

12

13

13
11

- Most Kultury
- intensywny ruch uliczny przecinający miasto
- wizja „zielonej” infrastruktury

11

07

- zaniedbany park
- dojście do budynków Centrum 		
Kongresowego

- most dla pieszych
- ochrona koryta rzeki
- naturalna sceneria, las

03

02

- ukryty dostęp
- naturalna 		
sceneria

- las i plaża
- ścieżka wzdłuż rzeki
- system naturalnej filtracji
- zanieczyszczenie

01

- cumowiska dla
kajaków
- otwarte obszary łąki
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8. ANALIZA MIASTA I RZEKI
8.1. WPROWADZENIE
Rzeka i miasto są ze sobą mocno związane i od siebie zależne. Zastanawiając
się zatem nad najlepszym zagospodarowaniem strefy rzecznej w przyszłości,
nie można pominąć jej miejskiego kontekstu. Dlatego też pierwszą analizę
podzielono na dwie części:
1.

analiza kontekstu związanego z miastem

2.

analiza kontekstu związanego z rzeką

Obie analizy zostaną przedyskutowane podczas publicznych konsultacji
ze wszystkimi zainteresowanymi interesariuszami. Wynik publicznych
konsultacji posłuży jako wkład do opracowania strategii na kolejnym etapie
projektu.
Analiza kontekstu związanego z miastem
Analizę kontekstu terenów rzecznych przygotowano w oparciu o pięć
wskazanych obszarów rozwoju miasta. Te obszary to dziedziny tematyczne
o szczególnym znaczeniu dla ogólnego rozwoju miasta, obejmujące:
1.

Środowisko i klimat

2.

Łączność i dostępność

3.

Kulturę i dziedzictwo

4.

Gospodarkę

5.

Społeczeństwo

W kolejnych punktach analizy przedstawiono i krótko opisano elementy i
aspekty związane z przyszłym zagospodarowaniem rzeki, odnosząc się do
powyższych obszarów rozwoju.
Analiza kontekstu związanego z rzeką
Cechy strefy rzecznej określono w oparciu o pojęcia rzeki – jako barometr
potrzeb i zmian. Barometr opisuje właściwości różnych obszarów, które
łączy rzeka. Poniższa mapa podstawowa ukazuje lokalizację rzek Bystrzycy,
Czechówki i Czerniejówki w odniesieniu do zabudowy miejskiej. Wyraźnie
widać, że trzy rzeki tworzą niebieski krzyż, który dzieli miasto Lublin na
cztery części. Historyczne i główne centrum to miejsce, w którym wszystkie
LUBLIN
trzy rzeki
spotykają się.
QUICK SCAN ANALYSIS BYSTRZYCA RIVER
BASE MAP

LUBLIN
AIRPORT

LEGEND
MUNICIPAL BORDER
RESIDENTIAL AREAS
HISTORIC CENTER
WATER
ROAD NETWORK
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8.2. ANALIZA KONTEKSTU ZWIĄZANEGO Z MIASTEM:
PIĘĆ OBSZARÓW ROZWOJU MIASTA
8.2.1. Środowisko i klimat
W obszernych parkach dolin rzecznych w Lublinie można
będzie połączyć sport, rozrywkę, rekreację i turystykę, naukę i
badania a przede wszystkim znaleźć warunki do odpoczynku.

Obecnie Bystrzyca dzieli miasto na część wschodnią
i zachodnią. W przyszłości obszary rzeczne staną się
elementem łączącym, spajającym wschodnią i zachodnią część
miasta.
Aby wzmocnić ten naturalny dar, miasto skupia się na
jakości wód. Lublin ma potencjał, żeby stać się wizytówką
i otwartym laboratorium naturalnych metod filtracji wody.
Zainteresowanie nauki i przyciągnięcie ekspertów ze świata
akademickiego, jak również lokalnych społeczności, stwarza
wspaniałe możliwości badania, testowania i wdrażania
innowacji i najnowszych rozwiązań w zakresie naturalnych
procesów oczyszczania wód otwartych.
Odtworzenie naturalnych walorów rzeki i połączenie
obszarów rzecznych z istniejącymi w mieście terenami
zielonymi pozwoli na przywrócenie związku mieszkańców z ich
środowiskiem naturalnym. Dzięki temu podniesie się jakość
życia, pracy i odpoczynku.
Globalne zmiany klimatu stawiają nowoczesnym
miastom wiele wyzwań. Ulewne deszcze i suche lata
muszą być z całą powagą uwzględniane w procesie
planowania urbanistycznego. To dlatego, na przykład,
system odprowadzania wód deszczowych ma tak zasadnicze
znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania obszarów
miejskich.
Zielono-niebieskie doliny rzek są cenne nie tylko ze
względów krajobrazowo-ekologicznych, ale także dlatego, że
odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody deszczowej, a
w okresach suszy mogą funkcjonować jako naturalne zielone
tereny zabawowe lub parki. Zachowanie sieci zieleni w
mieście ma kluczowe znaczenie.
Obecność wody w mieście stwarza unikalne możliwości
rozwoju funkcji mieszkalnych, pracy i rekreacji nad jej
brzegami. Należy rozważyć powiększenie naturalnego
koryta rzeki co zwiększyłoby jej zdolność retencyjną, a tym
samym bezpieczeństwo powodziowe. Jednocześnie takie
powiększenie może wpłynąć na jakość otwartej przestrzeni i
możliwości rozwoju nowych funkcji.
Miasto Lublin jest położone w atrakcyjnie romantycznej i
prawdziwie polskiej okolicy, z unikalnymi walorami przyrodniczymi
i ekologicznymi. Na otaczający krajobraz składają się rzeki,
strumienie, zielone doliny, Zalew Zemborzycki, lasy, parki i
mokradła. Lublin jest jednym z tych szczęśliwych miast, które
są samowystarczalne pod względem wody pitnej. Jakość wód
podziemnych jest bardzo wysoka, a woda pitna słynie z tego, że jest
wodą naturalną i nie ma żadnych chemicznych dodatków.
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Główny obszar terenów rzecznych i zielonych może
stać się naturalnym parkiem miejskim w środku miasta.
Parki takie jak Ludowy, Bronowice, Rusałka, Zawilcowa
oraz obszary wokół Zamku Lubelskiego mają ogromny
potencjał wzmocnienia charakteru Lublina jako zielonego i
prospołecznego miasta.
Należy zadbać o czystość rzeki Bystrzycy na całym jej
odcinku. Jednym z elementów tego działania jest potrzeba
przedłużenia kanalizacji sanitarnej w kierunku gminy Głusk
aby zapewnić podłączenie domostw leżących wzdłuż rzeki
Czerniejówki.

Nowa sieć terenów rzecznych i zielonych połączy ze sobą
dzielnice Lublina oraz umożliwi powstanie nowej zabudowy
uwzględniającej wymogi wynikające z miejscowego planu
zagospodarowania dla tych obszarów.

Istnieje potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu
czystości wód rzek przepływających przez Lublin, określenia
parametrów hydrologicznych tych rzek, aby przywrócić
przepływy sprzed lat oraz dokonać oceny jakości i ilości
namułów dennych gromadzonych przez dziesiątki lat oraz
znaleźć sposób na ich usunięcie.
Ponad 100 wylotów wód opadowych do Bystrzycy,
Czechówki i Czerniejówki wymaga ujednolicenia ich stanu
technicznego i estetycznego, jak też przygotowania terenów
pod planowane podczyszczalnie tych wód.

Widzi się pilną potrzebę szczegółowej strategii dla Zalewu
Zemborzyckiego aby był w pełni atrakcyjny dla mieszkańców i
turystów Lublina. Strategia powinna uwzględnić zapewnienie
wysokiej jakości wód w Zalewie, m.in. poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej na terenie m. Zemborzyce, powyżej
Zalewu, odpowiedniej jego głębokości, odporności na
obecność sinic i atrakcyjnej zabudowy terenów wokół Zalewu
Zemborzyckiego.
Obecność wody i terenów atrakcyjnych krajobrazowo
w mieście i wokół niego mogłaby zostać wykorzystana
jako czynnik wiążący w procesie intensywnego i spójnego
rozwoju Lublina pod względem urbanistycznym
i
społeczno - gospodarczym. Dzięki temu i mieszkańcy, i osoby
odwiedzające miasto mogłyby odczuć znaczną poprawę.
Wodę, krajobraz i walory środowiskowe wraz ze świetnym
dziedzictwem historycznym można wykorzystać do dalszej
turystycznej promocji miasta.
Gospodarka wodna systemu rzecznego zostanie tak
ukształtowana i będą zaproponowane takie działania, które
zwiększą bezpieczeństwo powodziowe, poprawią żeglowność
i jakość wody.

Woda i zieleń jako elementy spajające miasto
LUBLIN
QUICK SCAN ANALYSIS BYSTRZYCA RIVER
1 - ENVIRONMENT & CLIMATE

PARK ZAWILCOWA

PARK RUSAŁKA

LUBLIN
AIRPORT

PARK BRONOWICE
PARK LUDOWY

LEGEND
DolinaVALLEYS
rzeki
RIVER
Suche
doliny
DRY
VALLEYS
Lasy
FORESTS
Cmentarze
CEMETARIES

Parki: Ludowy i Bronowice - istniejące
Parki: Rusałka i Zawilcowa - planowane

RIVERS
Rzeki
RETENTION
LAKE
Zalew
FLOODING
AREA
Tereny zalewowe
WATER
BasenBASIN
wodny

Obszary rolnicze
AGRICULTURE
Polder
POLDER
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Charakterystyka hydrologiczna doliny

Doliny i wąwozy jako element
przyrodniczy, krajobrazowy i
przestrzenny

Tereny zalewowe w mieście Lublin

LEGEND :
Rivers and water reservoirs
Bystrzyca, Czerniejówka and Czechówka valleys
Dry canyons connected to the valleys
Endangered flooding areas
Rzeki i zbiorniki wodne

Obszar dolin Bystrzycy,
Czerniejówki i Czechówki
Suche wąwozy połączone z dolinami

Doliny rzeki Bystrzycy, Czechówki i
Czerniejówki na wielu odcinkach mają
ciekawy charakter krajobrazowy i
przestrzenny. Otwarcie tych obszarów na
przestrzeń miejską bardzo uatrakcyjni te
tereny.

Na terenie miasta wytypowano i
zlokalizowano 84 wąwozy. Chociaż
nie są one objęte prawna ochrona
środowiskową, to dla lokalnych
uwarunkowań są bardzo cenne.
Mając na uwadze zapewnienie miastu
prawidłowego funkcjonowania poprzez
drożne korytarze ekologiczne ważnym
zadaniem jest poszukanie innych form
ochronnych tych terenów.
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Tereny zalewowe zaznaczone w
oparciu o najnowsze zdjęcie i materiały
Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej pokazują na trasie biegu rzek
tak zwane „czułe punkty”. Zawraca się
uwagę na potrzebę jak najlepszego
zagospodarowania tych obszarów, aby je
zabezpieczyć przed powodzią.

Rzeka Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka
jako odbiorniki wód opadowych z terenu
miasta Lublin

RAINWATER :
Outlet of the canals into the
retention of the Bystrzyca
Outlet of the canals into the
retention of the Czerniejówka
Outlet of the canals into the
retention of the Czechówka
Existing rainwater treatment
plant
Planned rainwater treatment
plant

Rzeki i zbiorniki wodne
Rzeki i zbiorniki wodne
Obszar dolin Bystrzycy,
Czerniejówki,Czechówki
Suche wąwozy połączone
z dolinami
Tereny zagrożone zalaniem

Obszar dolin Bystrzycy,
Czerniejówki,Czechówki
Suche wąwozy połączone
z dolinami
Wylot kanału do odbiornika rzeki
Bystrzycy

Stawy Królewskie

Wylot kanału do odbiornika rzeki
Czerniejówki

Polder

Wylot kanału do odbiornika rzeki
Czechówki

Plan. zbiornik wstępny wraz
z kier. jego rozbud.

Istniejąca podczyszczalnia
ścieków deszczowych

Kanal. powyżej zb. Zemborzyckiego
(gmina Strzyżewice)

Projektowana podczyszczalnia
ścieków deszczowych

Kanalizacja sanitarna – Zemborzyce

Kanalizacja deszczowa zbierająca wody
opadowe ze zlewni miasta Lublina ma
swoje upusty do wód powierzchniowych
w ponad 100 punktach. Należy zwrócić
uwagę na estetykę ich wylotów jak również
wkomponować w teren urządzenia służące
podczyszczaniu tych wód.
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Miejsca problemowe w dolinach rzek Bystrzyca,
Czerniejówka i Czechówka, tzw. „czułe punkty”

Rzeki i zbiorniki wodne
Obszar dolin Bystrzycy,
Czerniejówki,Czechówki
Suche wąwozy połączone z dolinami
Tereny :zagrożone zalaniem
LEGEND
Obszary problemowe w dolinie
Bystrzycy, Czerniejówki oraz
Czechówki

Położenie obszarów problemowych w granicach
doliny Bystrzycy:
1.

Polder zalewowy rzeki Bystrzycy w rejonie 		
ogródków działkowych przy ulicy Żeglarskiej

2.

Zabudowa jednorodzinna przy ulicy 			
Nałkowskich

3.

Zabudowa jednorodzinna przy ulicy Wapiennej

4.

Zabudowa jednorodzinna przy ulicy 			
Dzierżawnej oraz LKJ

5.

Ogródki działkowe w rejonie ulicy Rusałka

6.

Ogródki działkowe w rejonie ulicy Unii 		
Lubelskiej oraz Alei Tysiąclecia, ujście rzeki 		
Czechówki do rzeki Bystrzycy
Ogródki działkowe w rejonie ulicy Zawilcowej

7.
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Analiza obszarów problemowych jest bardzo
istotnym elementem określenia kształtu i funkcji
doliny rzeki Bystrzycy i jej dopływów. Wytypowane
przypadki zlokalizowane w 15 miejscach są
wyzwaniem do poszukiwania skutecznych
rozwiązań dla tych obszarów.

8.

Polder zalewowy rzeki Bystrzycy od strony 		
ulicy Turystycznej

9.

Rejon oczyszczalni ścieków Hajdów, pomiędzy
ulica Łagiewnicką i Pliszczyńską

10. Ujście rzeki Czerniejówki oraz polder zalewowy
w rejonie ulicy Firlejowskiej i osiedla Przyjaźni
11. Zbiorniki wodne w rejonie ulicy Głuskiej
12. Polder zalewowy pomiędzy ulica Skrzynicką i
rzeką Czerniejówką
13. Polder zalewowy rzeki Czerniejówki pomiędzy
ulicą Robotniczą, Wspólną a ulicą Nadrzeczną
14. Polder zalewowy rzeki Czechówki pomiędzy
Aleją Solidarności a ulicą Jagiellońską
15. Koryto rzeki Czechówki pomiędzy Aleją 		
Solidarności a ulicą Czechowską, Chmielną i
Szewską oraz tereny Dworca Głównego PKS

8.2.2. Łączność i dostępność

Strefa rzeczna stanie się oazą zieleni w
gorączkowym i szybkim życiu miasta. Będzie
dostępna wyłącznie dla rowerzystów i dla pieszych.
Żadne samochody, autobusy czy taksówki nie
naruszą swobodnej, naturalnej atmosfery tego
obszaru.

Ruch kajaków po rzece pozwoli połączyć miasto z
sąsiednimi gminami (Strzyżewice, Wólka, Spiczyn).
Ze względu na pojawiające się miejscami różnice
wysokości konieczne będzie stworzenie sztucznych
konstrukcji zapewniających płynność trasy
kajakowej.

Strefa rzeczna jest obecnie słabo widoczna
z samochodów i mostów. Przejścia i przejazdy
przez mosty mogłyby być zorganizowane w taki
sposób, żeby zielone obszary rzeczne były bardziej
widoczne i żeby zachęcały ludzi do wybrania się
następnym razem w tę trasę na rowerze, przez
atrakcyjną strefę ruchu rowerowego, zamiast
podróży samochodem.

Miasto Lublin szybko udoskonala swoją
infrastrukturę. Nowe lotnisko, drogi ekspresowe i
miejskie włączają Lublin do grupy konkurencyjnych
polskich miast. Postęp, którego dokonano w
infrastrukturze na poziomie ponadlokalnym,
pozwala teraz bardziej skupić się na udoskonalaniu
lokalnej sieci transportowej. Pierwszym krokiem
stał się rozwój ścieżek rowerowych, mający na celu
stworzenie całościowej i rozległej ich sieci. Dzięki
połączeniu takich atrakcji, jak historyczne centrum
miasta, miasteczko akademickie, obiekty sportowe,
zalew i las, powstaną doskonałe możliwości
rekreacji. Rzeki staną się ożywionymi arteriami
łączącymi miasto.

Droga z dworca kolejowego do centrum miasta
przebiega przez strefę rzeczną. W strefie tej
znajdują się miedzy innymi Międzynarodowe Targi
Lubelskie i Park Ludowy. Należy stworzyć warunki
aby droga ta była bezpieczna i atrakcyjna. Wówczas
będzie ona zachęcać do poruszania się pieszo lub
rowerem.

Istniejące już trasy rowerowe tworzą połączenia
wzdłuż znacznej części doliny rzeki Bystrzycy.
Jednak brakuje jeszcze pewnych odcinków, żeby
połączenie z obszarami wiejskimi i miejscowościami
otaczającymi Lublin było kompletne. Rozległa
sieć ścieżek rowerowych zwiększyłaby możliwości
prowadzenia zdrowego stylu życia i „zielonej”
mobilności.

Istniejące mosty dla ruchu pieszego i rowerowego
zostaną zmodernizowane, a ich liczba się zwiększy.
W tym celu zostanie zbadany system wolnego
ruchu i jego połączeń z obiektami otaczającymi
obszary rzeczne. Zrównoważony transport poprawi
warunki życia w mieście, a przy tym połączy
okoliczne społeczności i dzielnice z historycznym
sercem Lublina.

Przestrzenie miejskie w dzielnicach
mieszkaniowych Lublina zostaną połączone
z centralną rzeczną strefą zieleni. Trasy ruchu
pieszego i rowerowego będą połączone ze strefą
zieleni.

Można aktywnie promować wypożyczanie
rowerów, żeby stymulować wykorzystanie sieci
ścieżek rowerowych.
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8.2.3.

  Kultura i dziedzictwo

Historyczne centrum miasta można połączyć ze
strefą rzeczną, a istniejące niegdyś zbiorniki wodne,
takie jak Staw Królewski, mogłyby być ponownie
odtworzone, aby aktywować związek z przeszłością
miasta.

Siłą znaczących miast jest zdolność przystosowania
do ciągle zmieniających się okoliczności. Powstanie
Lublina i jego lokalizacja były mocno związane z
przepływającymi tu rzekami. Jednak w minionych
dekadach związek miasta z jego naturalnym
zapleczem został, z różnych przyczyn, częściowo
utracony. Miasto stopniowo odwracało się od tej
naturalnej, przyrodniczej części siebie. Aktywizując
i rewitalizując swoje utracone, a ważne historycznie
i kulturowo cechy, Lublin poprawi jakość życia
zarówno dla mieszkańców, jak i gości. Rzeki
można postrzegać jako nieodłączny element
najwspanialszego historycznego i przyrodniczego
dziedzictwa miasta.

Lublin jest znany na świecie jako nowożytna
stolica wielokulturowości, a także jako miejsce,
w którym Zachód spotyka się ze Wschodem.
Miasto i otaczające je miejsca posiadają unikalną
ofertę wspaniałego dziedzictwa. Znajduje
się tu również wiele miejsc zapomnianych i
obszarów, które pod względem funkcjonalnym nie
odpowiadają już w pełni społeczno-ekonomicznym
potrzebom nowoczesnego społeczeństwa. Tereny
poprzemysłowe i nieużytkowane tereny zielone,
często ulokowane w centrum, będą musiały zostać
ponownie zdefiniowane i zintegrowane z miastem.
Wzdłuż rzeki mogą powstawać dodatkowe obiekty,
uzupełniające funkcje pełnione przez otoczenie:
centra rekreacyjne i edukacyjne, nadrzeczne centra
sportowo-kulturalne, a także kawiarnie i restauracje,
sztuka uliczna, centra studenckie, kina pod gołym
niebem itp.
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Dolina rzeki Bystrzycy miejscem inspiracji
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8.2.4. Gospodarka

Wykonalność strategii w zakresie ekonomicznym
i finansowym zostanie oceniona na późniejszych
etapach.
Wzorem innych miast europejskich stwierdza
się i możliwość i potrzebę aby w strefie doliny,
szczególnie rzeki Bystrzycy, stworzyć warunki
do zlokalizowania określonego charakteru
podmiotów usługowych. Mamy pewne propozycje,
ale poczekamy by je ewentualnie przemyśleć
z propozycjami, jakie mogą być przedstawione
podczas dyskusji społecznej.

Można połączyć centrum handlowe Lublina ze strefą
zieleni, aby zachęcić kupujących do przejażdżki
rowerem przez nadrzeczne tereny zielone.

Rewitalizacja każdego obszaru wymaga mocnej
i wykonalnej podstawy. Aby zrównoważyć jakość
przestrzeni miejskiej, wsparcie społeczne
i możliwości finansowo-gospodarcze, należy
przygotować rozsądną i rzetelną ocenę
ekonomiczno-finansową. Analizy są oparte
na informacjach z inwentaryzacji obszaru
inwestycyjnego, informacjach o wynikach inwestycji
i innych źródłach marketingowych. Należy
przeprowadzić badanie zapotrzebowania w oparciu o
źródła wtórne (np. ceny gruntów).

Stworzenie solidnej strategii będzie wymagało
połączenia długoterminowej wizji dotyczącej rzeki
w mieście z krótkoterminowym planem działania
i projektami realizacyjnymi. Trzeba nakreślić i
opracować realistyczny i wykonalny program
dla całego obszaru. Zebrane pomysły wraz z już
przygotowanymi planami muszą stać się społecznoekonomiczną lokomotywą rozwoju miasta. Pozwoli
to przyciągać nowych obywateli, turystów i poważne
inwestycje.
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Zielona gospodarka i przedsięwzięcia
dopełniające
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8.2.5.

  Społeczeństwo

Atrakcyjna przestrzeń publiczna i miejsca spotkań
są tworzone wzdłuż nadbrzeża.

Strefa rzeczna będzie terenem zielonym, w którym
można bezpiecznie spędzać czas.

Strefa nadrzeczna będzie dostępna dla
seniorów i ludzi niepełnosprawnych. Stworzone
zostaną warunki sprzyjające poruszaniu się na
wózku inwalidzkim, z minimalną ilością przeszkód.

Idea miasta dla wszystkich oznacza, że większość
obszarów jest dostępna dla każdego. Zatem w
strefie nadrzecznej należy unikać, na ile to możliwe,
terenów zamkniętych do prywatnego użytku.

Aby zwiększyć atrakcyjność mieszkaniową
obszarów w strefie nadrzecznej można otworzyć
tam ośrodki i instytucje, takie jak przedszkola, szkoły
czy biblioteki. Jednak działania te muszą być spójne
z wytycznymi jakie obowiązują przy tworzeniu
planów zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Lublina w rejonach nadrzecznych.

Lublin to miasto, w którym każdy powinien czuć
się jak w domu. Mieszkańcy i goście, młodzi i
starzy, bogaci i biedni – miasto jest miejscem dla
każdego. Strefa nadrzeczna to „salon” miasta, gdzie
zaprasza się wszystkich, gdzie można się spotykać
i nawiązywać kontakty, do czego mogą zachęcać
organizowane tu imprezy.
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W strefie nadrzecznej można organizować
atrakcje i zajęcia dopasowane do pozytywnej
ekologicznej atmosfery tego miejsca. Dla
przykładu, ściana wspinaczkowa, klub
jeździecki, klub kajakowy lub plaże miejskie
dodałyby temu obszarowi życia i przyciągnęły
ludzi.

Najgęściej zaludnione obszary i dzielnice,
w których panują złe warunki mieszkaniowe,
mają największą potrzebę dostępu do
znajdujących się w pobliżu terenów zielonych.
A zatem zwłaszcza te obszary i tereny
rewitalizowane / przekształcane zyskają
połączenie ze strefą nadrzeczną. Ludzie z
takich miejsc będą mogli w łatwy sposób
dojść do centralnej strefy nadrzecznej celem
wypoczynku i rekreacji w zdrowym obszarze
zieleni.
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Lublin – miasto, gdzie spotykają się ludzie
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LUBLIN
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BASE MAP

8.3. ANALIZA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Doliny rzeki Bystrzycy, Czechówki i Czerniejówki
mają szereg miejsc, które są w znacznym stopniu
zdegradowane, gdzie brak jest podstawowej
infrastruktury komunalnej i technicznej.
Wskazujemy przykładowe obszary, które
wymagają zmian. Są to:
a)

Rejon ulicy Dzierżawnej, gdzie 		
planowany przebieg Trasy Zielonej 		
wymusi działania w tym rejonie w 		
stosunku do obecnej tam struktury
mieszkaniowej. Może to mieć również
wpływ na przyszłość ulic Ciepłej, czy
Radzikowskiej i okolicznych

b)

Rejon ulicy Wapiennej, gdzie 			
planowana trasa ulic Zana – 			
Smolnuchowskiego będzie przebiegać
przez tereny tej ulicy.

c)

Do terenów, które należałoby poddać
analizie pod kątem ich rewitalizacji 		
to tereny ogródków działkowych 		
zlokalizowanych w dolinie głównie 		
rzeki Bystrzycy, między innymi ogrody
działkowe w rejonie ulic Rusałka- 		
Piłsudskiego, czy Kalinowszczyzna w
pobliżu Parku Zawilcowa

LUBLIN
AIRPORT
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8.4. A
 NALIZA KONTEKSTU ZWIĄZANEGO Z RZEKĄ:
RZEKA JAKO BAROMETR POTRZEB I OCZEKIWAŃ
Tereny wokół rzek Bystrzycy, Czechówki
i Czerniejówki nie mają jednolitego charakteru.
W niektórych miejscach dominuje przyroda,
inne miejsca służą rekreacji lub działaniom
związanym z kulturą. Rzeka łączy różnorodne
obszary, ze swoistą atmosferą i właściwościami.
„Barometr”
rzeki
Bystrzycy
wskazuje
charakterystyczne strefy rzeczne na terenie
miasta z perspektywy przyrody, otwarte
przestrzenie (las, łąka, wody otwarte itp.),
obszary z miejską zabudową (bulwary,
przystanie, parki miejskie, rzeka w mieście itp.),
obszary podmiejskie itd. W strefie nadrzecznej
znajdują się wszystkie ważne obiekty miejskie
– stare zabytkowe bramy miejskie, tereny
rekreacyjne, koleje, dzielnice mieszkaniowe,
uniwersytety, parki miejskie i tereny sportowe.
Strategiczne położenie tego obszaru i jego
powiązania z innymi częściami miasta mają
wpływ na dalsze propozycje programowe.

wiejskie obrzeża
- otwarte łąki
- koryto rzeki przechodzące
przez las
- ogródki działkowe
- wioski

woda w mieście
- zbieg Bystrzycy i Czechówki

historyczne
centrum
- historyczne centrum
- miejskie parki
- Most Kultury
- tereny rekreacyjne

- łąki
- ogródki działkowe

nieodkryte miasto
- niezagospodarowane tereny
trawiaste
- ogródki działkowe
- cumowisko kajaków

park leśny
- las nadrzeczny

- obiekty sportowe
- cukrownia

- ścieżki rowerowe

rzeka - brama do
miasta
- pola
- koryto rzeki 			
przechodzące przez las

zalew
- wędkarstwo
- żeglarstwo i kajaki

- cumowisko dla kajaków
- wędkarstwo
- ścieżka rowerowa

- system naturalnej filtracji
- przystań
- park wodny
- zabudowa wokół Zalewu

łąki
- pola
- koryto rzeki przechodzące 		
przez las
- cumowisko kajaków
- wędkarstwo
- obserwacja ptaków
- ścieżka rowerowa
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9. RZEKA I PROCES KONSULTACJI 						
SPOŁECZNYCH
9.1. WPROWADZENIE
Rzeki Bystrzyca, Czechówka i Czerniejówka
łączą różne obszary, o swoistych właściwościach.
System rzeczny stanowi trzon mocnej i spójnej
struktury przestrzennej łączącej różnorodne
tereny zielone.
W zbliżającym się procesie konsultacji
społecznych różne obszary doliny rzeki Bystrzycy
mogą posłużyć do generowania pomysłów
dotyczących przyszłego zagospodarowania
całej strefy rzecznej. Pierwsze pomysły dla
różnych stref rzecznych przedstawiono na
kolejnych stronach.

wiejskie obrzeża
- otwarte łąki
- koryto rzeki przechodzące
przez las
- ogródki działkowe
- wioski

historyczne
centrum
- historyczne centrum
- miejskie parki
- Most Kultury
- tereny rekreacyjne

park leśny
- las nadrzeczny
- ścieżki rowerowe

woda w mieście
- zbieg Bystrzycy i Czechówki
- łąki
- ogródki działkowe

nieodkryte miasto
- niezagospodarowane tereny
trawiaste
- ogródki działkowe
- cumowisko kajaków
- obiekty sportowe
- cukrownia

rzeka - brama
do miasta
- pola

zalew
- wędkarstwo
- żeglarstwo i kajaki
- system naturalnej filtracji

- koryto rzeki 			
przechodząceprzez las
- cumowisko kajaków
- wędkarstwo
- ścieżka rowerowa

- przystań
- park wodny
- zabudowa wokół Zalewu

łąki
- pola
- koryto rzeki przechodzące 		
przez las
- cumowisko kajaków
- wędkarstwo
- obserwacja ptaków
- ścieżka rowerowa
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9.2.

STREFA 1: ŁĄKI

Potencjalne elementy
- pętla kajakowa
- wypożyczalnia rowerów
- obserwatorium ptaków
- wędkarstwo
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„Lubię wyrwać się z
miasta, pochodzić
wśród zieleni, posłuchać
śpiewu ptaków”
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9.2.

STREFA 1B: ŁĄKI

Potencjalne elementy
- centrum badań i innowacji w zakresie
naturalnych filtrów wodnych

[ 44 ] ANALIZA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI BYSTRZYCY

“Nasz Uniwersytet bada
naturalne filtry wodne”
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9.3.

STREFA 2: ZALEW

Potencjalne elementy
- publiczna plaża
- wypożyczalnie sprzętu wodnego
- park linowy
- kemping w lesie
- pensjonaty
- troska o dobrą jakość wody pod względem
chemicznym, biologicznym i bakteriologicznym
- centrum żeglarstwa
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„W weekendy chodzę
nad zalew, żeby
odpocząć i miło spędzić
czas”
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9.4.

STREFA 3:  RZEKA - BRAMA DO MIASTA

Potencjalne elementy
- pola
- dolina rzeki przechodząca przez las
- cumowisko kajaków
- wędkarstwo
- ścieżka rowerowa
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„Uwielbiam tu jeździć
rowerem – na styku
miasta i świata
przyrody”
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9.5.

STREFA 4: PARK LEŚNY

Potencjalne elementy
- mosty dla rowerzystów
- ścianki wspinaczkowe
- jazda konna
- wioska studencka
- centrum kultury
- plaża miejska
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„Park Leśny w mieście
to miejsce, gdzie mogę
aktywnie spędzać czas
wśród natury”
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9.6.

STREFA 5: NIEODKRYTE MIASTO

Potencjalne elementy
- połączenie z dworcem kolejowym
- zabudowa o mieszanym charakterze
- stadion i imprezy
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„W tym miejscu zawsze
coś mnie zaskakuje”
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9.7.

STREFA 6: HISTORYCZNE CENTRUM

Potencjalne elementy
- połączenie poprzez odtworzenie 		
historycznej trasy (rekonstrukcja
historycznych szlaków )
- rekreacyjne gondole rzeczne
- muzeum wody pitnej
(centrum informacyjno - 		
edukacyjne na temat
		
produkcji wody pitnej w Lublinie;
od kropli deszczu na 				
Lubelszczyźnie, do kropli wody
w gospodarstwie domowym 		
Lublina)
- sztuka i kultura
- atrakcje turystyczne 		
(aktywny wypoczynek)
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„Na tym obszarze można
poczuć historyczną i
kulturową przeszłość
Lublina”
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9.8.

STREFA 7: WODA W MIEŚCIE

Potencjalne elementy
- otwarte wody
- zbieg rzek
- cumowisko kajaków
- wędkarstwo
- ścieżka rowerowa
- częściowe odtworzenie Stawu Królewskiego
- park wokół Stawu Królewskiego

[ 56 ] ANALIZA REWITALIZACJI DOLINY RZEKI BYSTRZYCY

„Przychodzę tutaj, żeby
nacieszyć się wodą
i aktywnie spędzić
czas”
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9.9.

STREFA 8: WIEJSKIE OBRZEŻA

Potencjalne elementy
- otwarte łąki
- cumowisko kajaków
- ścieżka rowerowa
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„Uwielbiam przebywać
tu na powietrzu, czuć
wiatr i przyrodę”
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9.10.

 STĘPNE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DOLINY BYSTRZYCY I JEJ
W
DOPŁYWÓW (CZERNIEJÓWKI I CZECHÓWKI) MATERIAŁ WIZUALNY DLA
SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Przedstawiamy propozycje ramowe wynikające
z dokonanej analizy jako elementy, których
realizacja wpłynie na dalszy wszechstronny
rozwój miasta, da wiele satysfakcji dla
mieszkańców i turystów w wymiarze odpoczynku,
turystyki, rekreacji, czy refleksji kulturalno –
historycznych.
Mapa zmian jest otwartym spojrzeniem na relacje
‘rzeka – miasto’. Zachęca do dyskusji, wyzwala
nowe propozycje ze strony mieszkańców Lublina,
a te, przygotowane podczas konsultacji, mogą
dopełnić analizę relacji rzeka - miasto.

Kanalizacja sanitarna – gmina Strzyżewice, m.
Zemborzyce dla rzeki Bystrzyca oraz gmina Głusk
dla rzeki Czerniejówka.

Odtworzenie Stawu Królewskiego.
Organizacja zieleni wokół Stawu Królewskiego.

Zbiornik wstępny powyżej Zalewu Zemborzyckiego
na terenie gminy Strzyżewice.
Plaże wzdłuż Bystrzycy.

Wykonanie badań dotyczących ilości namułów w
trzech rzekach.
Zagospodarowanie terenów zielonych „Błonia
Zamkowe”.

Kładki dla pieszych i rowerów (kładka wspólna) na
rzekach Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka.

Rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego.

Polder powyżej Zalewu Zembrzyckiego
po prawej stronie biegu rzeki Bystrzyca.

Utworzenie parków Rusałka i Zawilcowa.

Rewitalizacja terenu „Lubelski Klub Jeździecki i
okolice”.
Przystanie kajakowe z zapleczem na trasie od
gminy Strzyżewice (1 punkt), poprzez Lublin (5-7
punktów) , Wólkę (1 punkt) do miejscowości Spiczyn
(1 punkt), gdzie Bystrzyca uchodzi do rzeki Wieprz.

Uporządkowanie ponad 100 wylotów wód
opadowych do rzek Bystrzyca, Czerniejówka i
Czechówka.
Budowa podczyszczalni wód opadowych na tych
rzekach.
Budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa

Zagospodarowanie terenów zalewowych.
Budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice
do gminy Spiczyn z wykorzystaniem istniejących
tras.
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Dolina Bystrzycy i suche doliny miasta Lublin

LEGENDA
Dolina rzeki
Suche doliny
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10. PODSUMOWANIE
Dokumenty, opracowania, programy, prace planistyczne przekazane firmie
KuiperCompagnons a także wizja lokalna jaka miała miejsce w Lublinie
w dniach 12 i 13 czerwca 2014 roku z udziałem specjalistów z gminy
Lublin pozwoliła nam na rzetelną ocenę roli i miejsca rzeki Bystrzycy i jej
dopływów: Czerniejówki i Czechówki.
Również prezentacja tematu ‘Zagospodarowanie doliny rzeki Bystrzyca’
przekazana nam przez koordynatora projektu pokazała oczekiwania ze
strony gminy Lublina.
Tak obszerny materiał przekazany nam do analizy wymagał od naszej grupy
bardzo dużej mobilizacji, by sprostać zadaniu przygotowania stanowiska
i propozycji. Trzeba wyraźnie podkreślić, że założenia grupy zadaniowej
gminy Lublin są oparte na solidnej wiedzy planistycznej, urbanistycznej i
ekologicznej. W pełni akceptujemy ich kierunki myślenia, dodajemy do nich
nasze wizje i doświadczenia. Tworzymy wspólnie ramy nowoczesnych
rozwiązań jakie mogą być zastosowanie na 22 kilometrowym odcinku
doliny rzeki Bystrzycy i jej dopływów: Czerniejówki i Czechówki.
Podzielamy pogląd, że dokument, który opracowaliśmy jest pierwszym
etapem porządkowania zagadnień związanych z doliną rzeki Bystrzycy i
jej dopływów. Że jest to materiał, który powinien być przedstawiony pod
publiczna dyskusje, dać możliwość mieszkańcom i rożnym organizacjom
społecznym wypowiedzenia się, aby w ten sposób włączyć się do tworzenia
wspólnego dzieła dla siebie i potomnych.
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Zanim przedstawimy wnioski, które uważamy za najbardziej istotne
chcemy zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z przedstawionym
opracowanie.
Cele jakie postawiła sobie gmina Lublin są zgodne z najnowszymi trendami
w Europie, gdzie właściwe powiązanie dolin rzecznych z pozostałą częścią
miasta podnosi jego wartości kulturalne, ekologiczne, czy turystyczno –
rekreacyjne.
Wysoki poziom merytoryczny urzędników gminy Lublin jest
gwarantem, że tak potrzebny dla Lublina projekt zagospodarowania
doliny Bystrzycy będzie miał właściwych koordynatorów, co zapewni
prawidłową realizację. Zagospodarowanie doliny rzeki Bystrzycy jest
projektem niepowtarzalnym w skali miasta Lublin i według naszej
oceny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nie było projektu o takiej
skali i o tak wielorakich korzyściach dla miasta i jego mieszkańców.
Realizacja projektu to zmiana oblicza Lublina na niespotykaną dotychczas
skale.
Bardzo istotnym elementem realizowanego projektu będzie rewitalizacja
terenów zdegradowanych (miedzy innymi tereny wokół ZKJ, tereny działek
ogrodniczych, czy tereny wokół dawnych obszarów, gdzie był zlokalizowany
Staw Królewski). Tematy te wymagają pogłębionej analizy i dyskusji jak i
podjęcia racjonalnych decyzji.

11. WNIOSKI
Przeprowadzona
analiza
zgromadzonego
materiału,
kilkukrotne
spotkania
z
odpowiedzialnymi za planowanie i ekologię
pracownikami gminy Lublin i wizja lokalna
pozwoliły na sformułowanie wniosków, a
mianowicie:
1. Propozycja
gminy
Lublin
dotycząca
zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy
jest słuszna i zasługuje na szczególne
potraktowanie.

biogennych (azot, fosfor)
•

Wybudowanie polderu powyżej Zalewu
Zembrzyckiego po prawej stronie biegu rzeki
Bystrzyca celem rozładowywania nadwyżek
wody rzeki przy wysokich jej stanach,
stwarzając jednoczenie uroczy zakątek
wodny dla fauny i flory

•

Powyższe prace maja zapewnić wysoką
jakość wód rzeki Bystrzycy przed jej
wpływem do Zalewu Zembrzyckiego
Niezbędna
jest
potrzeba
dokonania
szczegółowej
analizy
funkcjonowania
Zalewu Zembrzyckiego, aby zapewnić
warunki do wodnej rekreacji (kwestia
głębokości Zalewu), sposób na pozbycie się
namułów na dnie Zalewu i wreszcie znaleźć
sposób na likwidacje sinic.

•

2. Rzeka Bystrzyca i jej dolina wymagają
uporządkowania
i
odtworzenia
podstawowych relacji rzeka – miasto.
3. Przedmiotowa analiza w większości
przypadków nie pokazuje szczegółowych
danych
dotyczących
poszczególnych
składników projektu. Pokazuje kierunki,
rodzaje działań i ich zasięg. Szczegóły będą
pokazywane na etapie strategii, kiedy po
dyskusji społecznej będzie ściśle określony
zakres rzeczowy projektu.

b)

Rejon Lubelskiego Klubu 			
Jeździeckiego

•

Określić czy teren ten przeznaczyć przede
wszystkim pod sport jeździecki, czy też
wzorem Błoni Zamkowych ogłosić otwarty
konkurs na zagospodarowanie tego terenu
Otoczenie Lubelskiego Klubu Jeździeckiego
wymaga rewitalizacji, wiąże się to z wieloma
wyzwaniami dla tego regionu. Trzeba łączyć
ten rejon z rewitalizacją terenów wokół stacji
kolejowej Lublin, nowego stadionu przy
ulicy Krochmalnej planowej Trasy Zielonej
(wymusi to działania wywłaszczeniowe w
rejonie miedzy innymi ulic: Dzierżawnej,
Ciepłej czy Radzikowskiej), planowanej ulicy
łączącej ulice Zana z ulicą Smoluchowskiego
(wymusi to wywłaszczenia z rejonu ulicy
Wapiennej i okolic)

•

4. Podobnie nie charakteryzuje się projektu
pod względem finansowo - ekonomicznym.
Oszacowanie kosztów będzie możliwe na
etapie opracowywania strategii. Jednak już
dzisiaj można wskazać źródła pozyskiwania
środków finansowych na realizacje projektu.
Można tu wymienić źródła pozyskiwania
pomocy finansowej:
a) środki Unii Europejskiej
b) środki Funduszu LIVE PLUS

•

Potencjalnie są to tereny, które mogą być
przeznaczone miedzy innymi pod zabudowę
mieszkaniową

c)

Rejon określany jako tereny po 		
dawnym Stawie Królewskim

•

Możliwość odtworzenia Stawu Królewskiego
o określonej powierzchni (na pewno
mniejszej niż staw pierwotny)
Zagospodarowanie terenów wokół Stawu
Królewskiego, mając na uwadze przede
wszystkim formę terenów zielonych ogólnie
dostępnych
Dokonać analizy funkcjonowania w tym
rejonie ogródków działkowych

c) środki Narodowego Funduszu Ochrony 		
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
d) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
e) środki własne gminy Lublin
f) banki komercyjne
g) prywatni inwestorzy
5. Należy
postawić
pytanie
dotyczące
kolejności
realizacji
poszczególnych
elementów projektu. Jakie etapowanie
zadania zaproponować. Jest to trudne
zadanie. Możemy zaproponować pewne
pogrupowanie działań o charakterze
bardziej złożonym lub prostszym w zakresie
rzeczowym i finansowym.
Działania złożone:
Proponujemy wytypowanie trzech 		
rejonów, które byłyby podstawą 			
do realizacji celów:
a)

Rejon Zalewu Zembrzyckiego

Proponowane działania dla tego rejonu to:
•
•

Wybudowanie
kanalizacji
sanitarnej
dla gminy Strzyżewice i miejscowości
Zemborzyce
Wybudowanie
zbiornika
wstępnego
na rzece Bystrzyca na terenie gminy
Strzyżewice celem oczyszczenia w sposób
naturalny wody rzeki Bystrzycy od związków

•

•
•

c)
Budowa
ścieżki
rowerowej
wzdłuż Bystrzycy od Strzyżewic do
gminy Spiczyn, która by służyła zarówno
rowerzystom jak i pieszym.
d) Budowa nowych kładek pieszo –
rowerowych na Bystrzycy, Czerniejówce
i Czechówce i rozbudowa kładek
istniejących.
e)
Przeprowadzenie
badań
hydrologicznych
rzeki
Bystrzycy,
Czerniejówki i Czechówki. Badanie i
ustalenie warstwy namułu w tych rzekach,
określenie jego składu jakościowego i
podjęcie decyzji dotyczącej jego usunięcia.
f) Rewitalizacja Parku Bronowice, Parku
Ludowego, utworzenie Parku Rusałka
(niezbędna analiza roli, miejsca i funkcji
ogródków
działkowych
położonych
pomiędzy ulicami Rusałka i Piłsudskiego),
utworzenie Parku Zawilcowa (niezbędna
analiza roli, miejsca i funkcji ogródków
działkowych
Kalinowszczyzna),
odtworzenie Błoni Zamkowych.
Zarówno propozycje działań złożonych jak
też i prostych zaznaczono w rozdziale 9.10.
opracowania.
6. W dolinach rzek Bystrzyca, Czerniejówka
i Czechówka mogą się znaleźć tereny,
które
mogłyby być wykorzystane pod
budownictwa mieszkaniowe. Uwzględniając
zasady lokowania tego rodzaju budownictwa
zapisane w planach zagospodarowania gminy
Lublin oraz nowe zasady, nad którymi pracują
gminni planiści w ramach Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
sygnalizujemy jedynie ten temat jako
potencjalnie czynny. Mamy nadzieje, ze po
dyskusji publicznej i stosownych uchwałach
Rady Gminy na etapie opracowania strategii
zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy
temat ten będzie powtórnie analizowany i
ewentualnie takie tereny będą mogły zostać
wskazane.
7. Analiza pokazuję potrzebę rewitalizacji
wielu terenów związanych z doliną
rzeki. Zagadnienie to będzie możliwe do
uszczegółowienia po włączeniu uwag
zebranych w konsultacjach.

Włączyć do tego rejonu nieczynny aktualnie
dla ruchu kołowego most na rzece Bystrzyca
autorstwa inżyniera Mariana Lutosławskiego
w rejonie Alei Władysława Andersa

Działania proste:
Do tej grupy działań proponujemy następujące
projekty:
a)
Ustalenie trasy kajakowej od
gminy Strzyżewice, poprzez gminę Lublin
i Wólka do gminy Spiczyn. Wiąże się ten
projekt z budowa przystani kajakowych
w co najmniej 8-10 miejscach oraz
stosownego zaplecza.
b)
Budowa 1-3 miejsc plażowych
dla chętnych do opalania się nad rzeką.
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12. WYKAZ MATERIAŁÓW
1. Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta
Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie
Programu Rewitalizacji dla Lublina;
2. Lublin Novus – Konferencja 2008 roku
( h t t p : / / w w w. u m . l u b l i n . p l / u m / i n d e x .
php?t=200&id=57067);
3. Inwentaryzacja planistyczna dolin rzecznych
w obrębie miasta Lublina – 2012 roku;
4. Uchwała nr 1641/LIII/2002 Rady Miasta
w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002
roku w
sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublina – cześć I, (http://www.lublin.eu/
Miejscowy_Plan_Zagospodarowania_
Przestrzennegi-1-663-3-344_397.html);
5.Uchwala Nr 628/XXXIX/2005 Rady Miasta
Lublin z dnia 17 marca 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin – czesc IC, (http://www.lublin.eu/
Miejscowy_Plan_Zagospodarowania_
Przestrzennego-1-663-3-344_397.html);
6. Uchwala Nr 1018/XXXIX/2014 Rady Miasta
w Lublinie z dnia 13 marca 2014 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin- część VIA – Bronowice – rejon ulicy
Łęczyckiej,
(http://www.lublin.eu/bip/um/
index.php?t=200&is=209446 );
7. Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011
roku
(http://www.lublin.eu/bip/um/index.
php?t=200&fid=13089);
8. Ekofizjografia podstawowa część VI G Głusk
– Abramowice, marzec 2011;
9. Ekofizjografia podstawowa do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Lublin 2009;
9a. Uwarunkowania przyrodnicze – projekt
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin – w trakcie prac, materiały robocze;
10. Ekofizjografia podstawowa ekologicznego
systemu obszarów chronionych miasta
Lublin dla wybranych terenów położonych w
rejonach dolin rzecznych – rejon Podzamcze,
rejon Bystrzyca Wrotków i rejon Bystrzyca
Zemborzyce – część VI – maj 2013;
11. Ekofizjografia podstawowa część VI A
(Bronowice – rejon ulicy Łęczyńskiej) w
granicach: rzeka Bystrzyca od północy, al.
Tysiąclecia i al. Witosa od wschodu, linia
kolejowa od południa i rzeka Czerniejówka
od zachodu 2012;
12. Ekofizjografia podstawowa część VIII
Podzamcze
–
obszar
opracowania
zawarty miedzy ulicami: Podzamcze, Aleja
Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska- 2012;

13. Ekofizjografia
podstawowa
Rejonu
PKO – ulica Krochmalna, 1 Maja, Al.
Zygmuntowskich i Al. Piłsudskiego – Lublin,
czerwiec 2011;
14. Ekofizjografia podstawowa część I – obszar
północno – wschodni zawarty między al.
Spółdzielczości Pracy, al. Władysława
Andersa, rzeką Bystrzycą na odcinku od
ulicy Mełgiewskiej do mostu kolejowego linii
Lublin – Łuków do granicy administracyjnej
miasta oraz granicą administracyjną miasta
od linii kolejowej do al. Spółdzielczości pracy
– 2011;
Materiały archiwalne (plansze)
15. Park Majdan - koncepcja zagospodarowania
1974 rok;
16. Park Kalina – koncepcja zagospodarowania
terenu 1: 2000 – 1975 rok;
17. Aneks
do
Planu
Zagospodarowania
Ogródków Kalina – kwiecień 1978 rok;
18. Młodzieżowy Park Rusałka, Dolina rzeki i
Bystrzyca – czerwiec 1975 rok;
19. Dolina
Wielkiego
Stawu
–
Zagospodarowania – luty 1970 rok;

Studiu

20. Dolina Wielkiego Stawu – perspektywa rok
1985 – załącznik do wytycznych budowy
trasy W-Z luty 19710;
21. Centralny Park Miejski – Dolina Wielkiego
Stawu – październik 1974;
22. Dolina Bystrzycy – Plan zagospodarowania
przestrzennego – plansza podstawowa –
część I i II, 1979 BPP;
23. Park Wyścigi – Dolina Bystrzycy – wrzesień
1975 rok;
24. Tereny Zalewowe – powódź 64 rok – plan
ogólny inwentaryzacja,
skala 1: 10 000, 1964 roku
25. Tereny Zalewowe (1941 i 1947 rok) –
Gawdzik Czesław, inż. Arch.,
skala 1: 10 000, 1948 rok
Otrzymana z innych wydziałów UM będące w
posiadaniu wydziału PL
1. MIOŚ – Materiały z konferencji „Jak poprawić
stan ekologiczny zalewu Zemborzyckiego”24.02.2004 rok, - płyta CD
2. Wydział
Zarządzania
Kryzysowego
–
podtopienia i powodzie historyczne – zdjęcia i
mapki – płyta CD
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Opracowania wykonane przez firmy
zewnętrzne
1. RZGW
–
Studium
dla
obszarów
nieobwałowanych
narażonych
na
niebezpieczeństwo powodzi – wrzesień 2006
rok – płyta CD;
2. Struktum – Szkicowa koncepcja budowy
zbiorników wodnych w dolinach rzek
zalewni
górnej
Bystrzycy,
wraz
z
określeniem warunków do dalszych etapów
programowania i projektowania – marzec
1999 rok – kserokopia;
3. MPWiK – Sympozjum gospodarka wodno
– ściekowa M. Lublin – wrzesień 1995 –
kserokopia;
4. GUGiK – Płyta CD (format shape); mapa
topograficzna, mapa sozologiczna, mapa
hydrograficzna, arkusz Lublin, 2006;
5. Hydroprojekt – Ekspertyza prognozująca
skutki fali wodnej wywołanej ewentualną
awarią tamy – 1980 rok – płyta CD;
6. Instytut
Gospodarki
Przestrzennej
i
Komunalnej Lublin – Koncepcja programu
rewaloryzacji dolin rzecznych w granicach
miasta Lublina – marzec 1998;
7. KZGW – Plan gospodarowania odami w
obszarze dorzecza Wisły 22 luty 2011 rok;
8. PIG – Zeskanowane mapy tematyczne –
2006 – na CD + objaśnienia:
- Mapa sozologiczna
- Mapa hydrogeologiczna
- Mapa geologiczna
- Mapa geologiczna – gospodarcza.
Materiały dodatkowe
1. Znaczące decyzje wydane w dolinie rzeki
Bystrzycy (AiB);
2. Granice doliny rzeki Bystrzycy (OŚ);
3. Własności gruntów (GD).
4. „Uwarunkowania środowiskowe i planistyczne
wykorzystanie doliny Bystrzycy do celów
rekreacyjnych” – Ewelina Florek – praca
magisterska – UMCS Lublin 2014.
5. Jacek
Warda,
Program
Rewitalizacji
„Miasteczka Głusk” — koncepcja, marzec
2010;
6. Slawomir Karas, “Unique Hennebique Bridges
in Lublin, Poland”, kwiecień 2013.
7. Smit i Smit, “Koncepcja zintegrowanego
produktu
rekreacyjno-turystycznego
(zpr)
dla terenów obustronnie przyległych do rzeki
Bystrzycy - na odcinku między zaporą na
zbiorniku Zemborzyckim a mostem na ul.
Zamojskiej”, sierpień 2011
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