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Dobrze mieszkać w Lublinie



  1. Dobrze mieszkać w Lublinie
- program dla miasta i mieszkańców także wielu nowych

-pragmatyczna polityka
-spektakularne działania

-integracja mieszkańców wokół celu & budowa wizerunku 
(podobnie jak przy ESK 2016) 

-stworzenie zespołu koordynującego realizację programu
-stworzenie bazy danych o mieście

-realizacja programu poprzez politykę miasta 
w tym Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 



  2. Jakość przebywania w mieście 
musi mieć priorytet nad jakością przejeżdżania

-po to aby ludzie woleli traktować Lublin 
jako miejsce zamieszkania, a nie drogę do domu poza nim 

- zmiana przestrzeni tranzytowych w przestrzenie do przebywania 
to sposób na poprawę jakości życia w mieście ale także dochody



Paryż – Place Victor Hugo                         Lublin- Rondo Lubelskiego Lipca 80

zdjęcia Google Earth
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Paryż – Place Victor Hugo                   TAK MOŻE BYĆ: Lublin- Plac Lubelskiego Lipca 80
Plac z widokiem na Stare Miasto

(uwaga! To jest szkic poglądowy – nie projekt)
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  3. Obiekty podnoszące atrakcyjność Lublina
zamiast tras wysysających z niego ludzi

- za 80 mln zł eksploratorium 
zamiast bezkolizyjnego węzła Filaretów/ Głęboka

 
- za 60 mln zł aquapark zamiast kolejnego węzła

-eksploratorium i aquapark przyciągną ludzi do Lublina 
nawet jak nie powstaną trasy szybkiego ruchu

-jeśli pieniądze pójdą na trasy 
zamiast na eksploratorium i aquapark 
to nie przyciągną one ani jednej osoby



Zdjęcie Płaskowicki i Partnerzy Architekci

Zdjęcie Transprojekt Gdańsk

Przedszkole 
na Bródnie 
w 
Warszawie

koszt            
   2,3 mln zł

Węzeł drogowy 
Marsa w 
Warszawie

koszt 163 mln zł

- równowartość 
71 przedszkoli



Zdjęcie wirtualna-warszawa.pl

Kolejki przybyłych do 
Centrum Nauki Kopernik

w Warszawie



zdjęcie Google Earth

Katowice jako memento – nie idźmy tą drogą

Liczba mieszkańców: 1988: 369 tys. ; 2011: 307 tys.

autostrada

centrum miasta

bezkolizyjne trasy szybkiego ruchu



  4. Mądra lokalizacja ważnych obiektów i miejsc pracy.
 Wielofunkcyjność dzielnic. 

 
- obiekty użyteczności publicznej i wyższe uczelnie w centrum

to zachęta dla ich gości do pozostania w mieście na dłużej

-zintegrowanie miejsc pracy (w tym przemysłu) 
z innymi funkcjami to podniesienie atrakcyjności Lublina 

jako miejsca pracy i businessu 

-bliskie sąsiedztwo mieszkań, usług i miejsc pracy
to luksus krótkich dojść pieszych

 i pełnych życia przestrzeni publicznych  



  5. Sprawna komunikacja publiczna 
-to da się zrobić szybko i tanio

 
-pokrywający cały obszar miasta 

system pasów dla autobusów i trolejbusów
szybki efekt – także finansowy

-ich poprowadzenie od samych granic 
zachęci do pozostawienia samochodu 

i podniesie konkurencyjność dojazdów wewnątrzmiejskich
względem dojazdów z poza miasta



  Dobre wzory
Kurytyba (Brazylia; 1,7 mln mieszkańców)
Bogota (Kolumbia; > 7 mln mieszkańców)

Oparcie komunikacji w mieście 
na wydzielonych pasach autobusowych pozwoliło 

przez rezygnację z kosztownych inwestycji drogowych
przeznaczyć znaczne środki na budowę parków, szkół, bibliotek 

i innych obiektów użyteczności publicznej

Było to elementem przekształcenia tych miast z 
siedlisk biedy i przestępczości w miasta o wysokim poziomie życia

i znane na całym świecie ośrodki innowacji
w dziedzinie polityki i gospodarki komunalnej

Z ich wzorów korzysta między innymi Paryż



  6. 
Bezpłatne przedszkola zamiast bezpłatnego parkowania

Urynkowienie parkowania drogą do tańszych mieszkań.
 

-bezpłatne przedszkola, żłobki i opieka pozalekcyjna w szkołach
 to policzalny finansowo czysty zysk 

z mieszkania w Lublinie dla osób mających lub planujących dzieci

-uwolnienie inwestujących w domy mieszkalne i inne budynki
od daniny budowy miejsc parkingowych 

to podniesienie atrakcyjności inwestowania

-odpowiednia wysokość opłat za parkowanie w przestrzeni miasta 
(także dla mieszkańców) uczyni parkowanie 

częścią zdrowej gospodarki rynkowej



   

 
- koszt budowy miejsca parkingowego w garażu podziemnym 

to równowartość kosztu budowy 20m

2

 mieszkania
tam gdzie plan miejscowy każe wznieść 2 m.p. na mieszkanie

mieszkanie o powierzchni 40m2 
jest de facto obłożone 100% podatkiem na rzecz motoryzacji

-ponieważ w przestrzeni miasta można parkować za darmo 
deweloperzy sprzedają miejsca parkingowe poniżej kosztów budowy, 

podczas gdy mieszkania z wysoką marżą

WIELU RODZIN NIE STAĆ NA MIESZKANIE W MIEŚCIE
BUDUJĄ WIĘC DOM POZA MIASTEM

W LUBLINIE KORZYSTAJĄ Z BEZPŁATNEGO PARKOWANIA



Urynkowienie parkowania drogą do tańszych mieszkań
 

- uwolnienie pod budownictwo mieszkaniowe działek 
o rozmiarach i/lub kształcie uniemożliwiającym efektywne 

zbudowanie mieszkań wraz z miejscami parkingowymi

-zachęta do wykorzystania na parkingi 
działek nie nadających się do innych funkcji

(np. w ramach węzłów drogowych)
-budowa parkingów dla osiedli powiązanych z uslugami i/lub

stanowiących bariery akustyczne

-poprawa finansowej konkurencyjności 
-mieszkania w mieście względem dojazdów z poza niego



   
Bezpłatne przedszkola zamiast bezpłatnego parkowania

 
- wzrost liczby przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych 

to miejsca pracy dla osób wykształconych 
wraz z wieloma z nich pozostaną w Lublinie 

współmałżonkowie prowadzący działalność gospodarczą 
dla której nie ma znaczenia lokalizacja siedziby firmy

-płatne parkowanie w całym mieście to także nowe miejsca pracy
oraz środki na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkoli



  7. Miasto poprzez wsparcie organizacyjne 
może uczynić mieszkania tańszymi

 
-budowa domu za miastem jest tańsza od kupna mieszkania 

także dlatego że nie jest on obłożony marżą dewelopera

-powołanie w Urzędzie Miasta Lublin biura
-wspierającego powstawanie wspólnot i spółdzielni 

-należących do ludzi chcących zbudować dla siebie mieszkanie 
wspierającego przede wszystkim prowadzenie przez nich budowy

oraz związanych z nią czynności, procedur i formalności
to sposób na powstanie wielu tanich mieszkań 

bez większych wydatków z budżetu miasta



  8. Tereny mieszkaniowe – zwiększyć jakość nie ilość. 
-przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe 

wolnych od zabudowy terenów rolnych
czy nieuzbrojonych terenów należących do miasta 

nie rozwiąże problemu wyludniania się miasta lecz go zaogni 
- ilość terenów mieszkaniowych w Lublinie wystarczy nawet 

jeśli przyjdzie boom mieszkaniowy
-ich rozległość już dziś czyni niemożliwym 

nadążenie z budowaniem infrastruktury 
nie mówiąc o tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości

-spadek cen ziemi w Lublinie 
wywołałby spadek w gminach sąsiednich



  8. Tereny mieszkaniowe – zwiększyć jakość nie ilość. 
-podnoszenie jakości już istniejących terenów mieszkaniowych

-przekształcanie istniejących dzielnic zabudowy jednorodzinnej 
w miasta-ogrody (np. Kośminek)

-małe zespoły zabudowy jednorodzinnej niemal w centrum
- włączenie budownictwa mieszkaniowego 

- do rewitalizacji dzielnic (np. rejon dworca PKP,
 teren na zachód od Al. Unii Lubelskiej, rejon ul.Zamojskiej) 



  9. Lublin kuszący naturą
-dbałość o utrzymanie terenów zielonych 

(parków, lasów, zielonych dolin, pól, cmentarzy)
-podniesienie jakości terenów nadrzecznych

ciągi przyrodniczo rekreacyjne ze ścieżkami pieszo-rowerowymi
 wzdłuż Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki ważny element 

jakości przyległych dzielnic, a przez to całego miasta
-suche doliny – bezcenny atut Lublina

- dziki i na poły dziki charakter części terenów zielonych=
=wzrost atrakcyjności połączony z ograniczeniem kosztów



Zdjęcie :gre6i5.bikestats.pl

Ścieżka 
spacerowo-
rowerowa 
przez łęgi 
nadwiślańskie 
 w  Warszawie

ogromny 
sukces – 
tanim 
kosztem



  10. Lublin miasto inspiracji 
i miasto wiedzy o tym jak z peryferii stać się centrum

- współpraca z innymi miastami i nie tylko miastami
– zapewnienie częstych i sprawnych połączeń kolejowych 

we wszystkich kierunkach 
-działania na rzecz lokowania 

instytucji o znaczeniu ogólnopolskim 
w różnych miastach – w tym w Lublinie



post scriptum



Lubbock
Stany Zjednoczone, Teksas

209 737 mieszkańców
297,6 km2



Lubbock zdjęcie: Google Earth



Lubbock zdjęcie: Google Earth



Lubbock  zdjęcie: wikipedia



Bazylea
Szwajcaria

169 464 mieszkańców
22,7 km2



Bazylea  zdjęcie: Google Earth
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