
OPINIA  Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie z dnia 16
czerwca  2016r.  dotycząca  projektu  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin       

1. Komisja potwierdza wnikliwe opracowanie wielu działów projektu i poważne
traktowanie  jego  roli,  jako  podstawowego  narzędzia  planowego  rozwoju
miasta, zgodnie z wymogami ładu i zrównoważonego rozwoju.

2. Komisja  wyraża  uznanie  za  zlecenie  opracowania  koreferatu  do  projektu
Studium  przez  dr  hab.  inż.  arch.  Krystynę  Solarek.  Przedstawione  uwagi
koreferenta  są  w  zasadzie  słuszne  i  powinny  być  uwzględnione.  Można
natomiast  mieć  zastrzeżenie  do  zakresu  uwag,  niektóre  działy,  w  tym np.
komunikacji, przedstawiono mniej wnikliwie.

3. Negatywny  wpływ  na  proponowane  efekty  przestrzenne  projektu  Studium
miały słabości dotychczasowego systemu prawnego (do 2015 r.), krępujące
inicjatywę  projektantów  i  skłaniające   do  ulegania  żądaniom  właścicieli
terenów, mimo negatywnych racji  merytorycznych.

4. Płaszczyzną  odniesienia  koncepcji  Studium  powinna  być  obecnie  przede
wszystkim prognoza  demograficzna  dla  Lublina,  Zgodnie  z  prognozą  GUS
ludność miasta w najbliższym 20-leciu ma zmniejszyć się z 342 tys. (w 2015r.)
do 305 tys. (w 2035r.).

5. Biorąc  pod  uwagę  chłonność  istniejącej  struktury  miasta,  zatwierdzonych
planów miejscowych i wydanych decyzji – jako w zasadzie nieodwracalnych
faktów – MKUA uznaje za całkowicie nieuzasadnione dodawanie przestrzeni
inwestycyjnej, zwłaszcza mieszkalnej.

6. Poważnym  problemem  projektu  jest  prawdopodobnie  zdecydowanie
nadmierna  w  stosunku  do  potrzeb  oferta  nowej,  głównie  mieszkaniowej
zabudowy,  co  może  prowadzić  do  ograniczenia/niszczenia  potencjałów
rozwojowych,  chaosu  zabudowy,  jej  rozpraszania,  nadmiernych  kosztów
budowy i eksploatacji  infrastruktury i in. Studium w tych warunkach nie ma
szans  spełniać  swoich  ustawowych  funkcji  -gwaranta  ładu  przestrzennego
i  rozwoju  zrównoważonego-  i  jest  sprzeczne  z  wymogami  aktualnej,
znowelizowanej ustawy.

7. W celu rozwiązania problemu, niezbędne jest – zgodnie z aktualnym tekstem
ustawy o planowaniu i apelem Koreferenta – poważne i wnikliwe opracowanie
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans powinien uwzględniać
strukturę zabudowy istniejącej, rewaloryzowanej, dogęszczeń i prawomocnych
decyzji a także prawdopodobną modyfikację prognozy demograficznej. 

8. Przypominamy,  że  szczegółowe  warunki  opracowania  bilansu  zostały,  jako
szczególnie  pilne  i  ważne  dla  rozwoju  miast,  wprowadzone  nowelizacją
ustawy o planowaniu w 2015 r.  i  są obecnie obowiązujące (Art.  10, ust.  2
i  ust. 5. Ustawy ).
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9. Efektem  wnikliwego  bilansu  musi  być  poważna  weryfikacja/urealnienie
projektu, zwłaszcza zasięgu i obszarów zainwestowania. 

10.Nowelizacja ustawy z roku 2015 ma zmusić do rezygnacji ze stosowanej dość
powszechnie metody warsztatowej projektantów dokumentów planistycznych.
polegającej  na  uwzględnianiu  w  zasadzie  wszystkich  wniosków
zainteresowanych właścicieli terenów, często z wszystkimi tego negatywnymi
konsekwencjami dla gmin i przyszłości miast. Obowiązek opracowania bilansu
terenów  rozwojowych  oznacza  konieczność  rezygnacji  z  wyznaczania  ich
ponad potrzeby i możliwości. 

11. MKUA uznaje za konieczne ograniczenie zasięgu terenów zainwestowania do
realnych  potrzeb  -  udokumentowanych  zgodnie  z  aktualnymi  wymogami
ustawowymi.  W  przypadku  wzrastania  potrzeb  (prognoz)  możliwa  jest
odpowiednia sukcesywna korekta studium, której przeprowadzenie jest  łatwe,
zaś  korekta  obowiązującego  studium  i  planów  zagospodarowania
przestrzennego redukująca nadmiar wyznaczonych terenów rozwojowych jest
niezwykle trudna, praktycznie niemożliwa .

12. Szczególnym  przykładem  negatywnych  skutków  dla  podstawowych  zasad
urbanistyki  wyznaczających  odpowiednie  standardy  życia  w  mieście,  jest
propozycja  radykalnej  zmiany  planowanej  funkcji  byłego  poligonu  na
Czechowie.  Dotychczas  obowiązująca  koncepcja  zagospodarowania  tego
terenu,  utrzymywana w planie miasta od ponad 50 lat,  wykorzystując jego
unikatowe  ukształtowanie  krajobrazowe  i  walory  ekologiczne,  zakłada
realizację  tam  głównego  ogólnomiejskiego  parku,  ośrodka  rekreacji,
o dopełniających, w stosunku do Zemborzyc, walorach ekologicznych. Obszar
ten jest  uznawany -  również w obecnie obowiązującym Studium- za jeden
z  głównych  wyznaczników  tożsamości  przyrodniczej  i  kulturowej  Lublina.
Koncepcję tę utwierdza i konkretyzuje obowiązujący plan miejscowy. Przy tym
założeniu i świadomości społecznej powstawały północne dzielnice miasta –
Czechów, Wieniawa i inne. Obecna propozycja Studium, przychylając się do
wniosku właściciela terenu, wprowadza radykalną zmianę koncepcji. Jest to
propozycja  zaskakująca  w  warunkach  znacznego  nadmiaru  już  formalnie
zdeterminowanych terenów mieszkaniowych i niedoboru w Lublinie większych
parków  (np.  Park  Ludowy  zabudowywany,  gdy  w   miastach  polskich
skupowana są tereny pod funkcje parkowe, m. in. w Krakowie). Propozycja
powiększenia  obszarów  przeznaczonych  do  zabudowy  w  tym  rejonie  była
ostro  i  wielokrotnie  krytykowana  przez  Koreferenta.  MKUA jest  zgodna  z
Koreferentem  w  tej  krytyce.  Jedyną  racjonalną  drogą  rozwiązania  tego
problemu  jest  utrzymanie  rysunku  i  zapisu  dotychczasowego  planu
miejscowego,  a  ew.  kompromisem (rozumiejąc  realia  sytuacji)  mógłby  być
zapis dopuszczający zmianę ustalonych w aktualnym planie„usług” na „usługi i
mieszkania” tylko w pasie przy ul. Poligonowej (powstająca/planowana zieleń
parkowa nie powinna być odcinana zabudową od otaczających dzielnic).
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13.  Temat  tramwaju miejskiego w mieście należałoby  wyjaśnić drogą ekspertyzy.
Jeśli są podstawy, aby się z nim w perspektywie liczyć, należałoby zachować
niezbędne warunki jego  realizacji i uwzględnić ewentualny wpływ na model
struktury miasta.

14.Proponowany  model  układu  komunikacyjnego  miasta  odpowiada
projektowanej  jego  strukturze.  Wymagał  będzie  jednak  ponownej  analizy
i  dostosowania  do  zakresu/obszaru  zainwestowania  po  jego  korekcie.
Powinno to  doprowadzić  do  rewizji  przewidzianych  w projekcie  kierunków
studium  klasyfikacji  dróg  poprzez  obniżenie  ich  klasy  tak  by  ograniczyć
wprowadzanie ruchu do obszaru wewnątrz  obwodnicy ekspresowej  trasami
klasy GP, a także wyeliminować z dróg biegnących w gęstej zabudowie lub
wprowadzających ruch do takich obszarów klasę wyższą niż Z. 

15. W kształtowaniu  układu  drogowego  należy  unikać  rozwiązań  sprzyjających
przebiegowi  przejazdów  tranzytowych  (szczególnie  pomiędzy  miejscami
położonymi  poza  Lublinem)  przez  centrum  miasta  na  rzecz  rozwiązań
wyprowadzających ruch z wewnątrz miasta na obwodnice. 

16. W  połączeniu  z  pozostawieniem  ulicy  Turystycznej  w  klasie  G  należy
zrezygnować  ze  zmiany jej  przebiegu polegającej  na  wprowadzeniu  jej  do
doliny  Bystrzycy  wyznaczonej  jako  ESOCH.  Należy  ją  pozostawić
w aktualnym przebiegu.

17. Wskaźniki  parkingowe  dla  zabudowy  mieszkaniowej  należy  oprzeć  nie  na
liczbie lokali mieszkalnych a na powierzchni użytkowej mieszkań (zależnie od
strefy 1 miejsce parkingowe na 100m2, 70 m2 lub 50 m2 p.u.m.).

18. Należy zrezygnować z różnicowania intensywności zabudowy zależnie od jej
wysokości,  gdyż  zapisy  takie  tworząc  dodatkowe  zachęty  do  budowania
wysoko,  tworzą  zagrożenia  dla  panoramy  miasta,  a  także  podnoszenia
kosztów eksploatacji budynków i zwiększania ich energochłonności. Komisja
podtrzymuje jednak zawarte w poprzedniej opinii zalecenie wprowadzenie do
studium  ustaleń  dotyczących  wyznaczenie  stref  lokalizacji  akcentów
wysokościowych zabudowy kształtujących panoramę.

19. Słabą  stroną  projektu  jest  brak  odpowiednio  dojrzałego  planu
zagospodarowania obszaru metropolitalnego Lublina, co sprawia, że miasto
nie może być przedmiotem analizy na tle całego rzeczywistego obszaru jego
perspektywicznej struktury.

20. Konieczne  jest,  naszym  zdaniem,  posiedzenie  MKUA  opiniujące  projekt
studium  zmieniony  w  dostosowaniu  do  obowiązującego  stanu  prawnego
(w tym uzupełniony o przeprowadzony zgodny z wymogami ustawy bilans)
z  uwzględnieniem  uwag  zgłoszonych  wyżej  i  zawartych  w  koreferacie  do
projektu studium , w tym - jeśli nie będzie racjonalnego wyjścia - oceny, czy
słuszne jest kierować do uchwalenia nowy dokument Studium. 
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W opinii MKUA największym zagrożeniem związanym z uchwaleniem Studium
w prezentowanej formie może być utrwalenie i wzmocnienie niekorzystnych
procesów  prowadzących  do  rozlewania  i  rozpraszania   zabudowy
i  infrastruktury,  ograniczania  i  niszczenia  potencjałów rozwojowych  miasta,
zmniejszanie  szans  na  podnoszenie   standardów  użytkowych  obszarów
istniejącego  zagospodarowania  oraz  nadmiernego  narastania  kosztów
budowy i utrzymania  infrastruktury .

 

Przewodniczący MKUA

 architekt  Stanisław Lichota

             15.07.2016

4


