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ANEKS 4.1. SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI 
 

Uwagi wstępne 

 

 Wizję kształtowania rozwoju i zagospodarowania Lublina można formułować  
w uproszczeniu według dwóch zasadniczych scenariuszy maksymalnego urzeczywistnienia 
zagrożeń i maksymalnego wykorzystania szans. Obydwa są oparte na podobnym schemacie, 
to znaczy na założeniach wejściowych w poszczególnych dziedzinach oraz przewidywanych 
skutkach zarysowanych tendencji zmian. 

 Założenia wejściowe określają sytuację w szeroko rozumianym otoczeniu miasta, 
mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na jego rozwój. Wśród nich ważnymi kwestiami są 
otwarcie międzynarodowe Polski i przebieg procesów integracyjnych z Unią Europejską oraz 
z rozwój kontaktów społeczno-gospodarczych z Ukrainą, a także rozwój gospodarki rynkowej 
i sytuacji ekonomicznej kraju, prężności krajowej polityki gospodarczej i przestrzennej,  
a także zmian w bliższym i dalszym otoczeniu Lublina. Ważnym uwarunkowaniem rozwoju 
Lublina będzie jego konkurencyjność na tle innych centrów aglomeracji miejskich w kraju. 

 Powyższe uwarunkowania będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg 
zmian we wszystkich wyodrębnionych dziedzinach strategicznych oraz na efekty łączne. 

 

4.1.1. Scenariusz zagrożeń 
 

Uwarunkowania zewnętrzne 

 Niekorzystne warunki zewnętrzne rozwoju Lublina nie muszą być związane  
z ewentualnymi załamaniami sytuacji krajowej i międzynarodowej. Głównym źródłem 
zagrożeń może być utrwalanie się obecnych zjawisk i procesów na zasadzie dalszej dużej 
bezwładności. Utrwalanie się obecnego – korzystnego na ogół układu stosunków z Unią 
Europejską i z Ukrainą nie tworzy korzystnego geograficznie "układu sił" dla Lublina. 
Przewagę ma aktywność gospodarcza w zachodniej części kraju. Rysuje się więc dalszy 
niekorzystny układ uwarunkowań geograficznych dla Lublina, w tym: 

− brak ożywienia gospodarczego na Ukrainie i brak zainteresowań rynkowych oraz 
inwestycyjnych tym krajem ze strony Zachodu. Ukraina pozostaje więc słabym partnerem 
gospodarczym, nie wywołującym istotnego ruchu transportowego przez Polskę, a więc 
przez Lublin. Kraje zachodnie i Polska nie tworzą w regionie (w mieście) „bazy 
wypadowej” na Wschód; 

− kraje zachodnie, a zwłaszcza firmy nie są zainteresowane alokacją kapitału w Lublinie. 
Firmy będą kierowały się bieżącą atrakcyjnością ekonomiczną miejsc, którą widzą  
w innych częściach Polski. Może to być związane ze spadkiem konkurencyjności Lublina 
wobec innych – dużych miast; 

− brak aktywnej polityki gospodarczej i przestrzennej państwa nie tworzy systemu 
zabezpieczeń Lublina i regionu przed wtórnymi mechanizmami recesji, pogłębiającymi 
depresję gospodarczą na tym obszarze. Jest to możliwe, ponieważ Lublin i otaczający go 
region nie jest dotychczas zaliczany do regionów najwyższych szansami ani też do 
regionów wysoce problemowych. 

 W obiektywnie niekorzystnych warunkach Lublin, jako największy ośrodek miejski 
Polski Wschodniej i centrum obsługi dużego terytorialnie regionu, nie ma istotnego 
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rynkowego, czy też instytucjonalnego (rządowego i „pomocowego”) zasilania z zewnątrz. 
Zdany jest na wewnętrzne czynniki rozwoju. 

 

Przewidywany przebieg procesów i tendencji społeczno–gospodarczych oraz 
przestrzennych 

 Prostą konsekwencją opisanych uwarunkowań jest zahamowanie rozwoju funkcji 
wyższego rzędu, określających rangę Lublina. Zahamowana jest też alokacja kapitału  
w sferze przedsiębiorczości oraz w infrastrukturze ekonomicznej (obsługa biznesu). 
Relatywnie ubożeje więc baza ekonomiczna miasta, a zatem jego przedsiębiorczość, dochody 
ludności i budżetu miasta. Popyt na rynku lokalnym nie wzrasta w istotnej mierze. 

 Mogą uwypuklać się wszystkie negatywne skutki (tendencje) gospodarki rynkowej – 
funkcjonującej w warunkach dotkliwego "głodu kapitału". Coraz większe znaczenie  
w mieście mogą mieć drobne przedsięwzięcia w gospodarce miasta, w tym funkcjonująca 
„mała” przedsiębiorczość, umacniająca żywiołowy charakter lokalnego rynku. W ruchu 
inwestycyjnym będzie brakowało przedsięwzięć porządkujących strukturę przestrzenną 
miasta. Będą przeważały drobne inwestycje w budownictwie obiektów usługowych  
i indywidualne budownictwo mieszkaniowe. 

 Rozdrobniony ruch budowlany będzie przyczyną dalszego pogarszania stanu 
zagospodarowania miasta. Ekspansja budownictwa mieszkaniowego może przenosić się na 
tereny innych funkcji, w tym na wolne działki w zgrupowaniach przemysłowo–składowych, 
na tereny rolnicze, do dolin rzecznych i na obrzeże Lublina, tworząc nieprzerwane pasma 
zabudowy sięgające daleko na tereny sąsiadujących gmin. W szczególności mogą być 
zagrożone tereny rolne, co już jest odczuwane, przez siły nacisku właścicieli na zamianę 
funkcji terenów – z rolnych na mieszkaniowo-usługowe. 

 Ogólny spadek kondycji ekonomicznej przedsiębiorczości, jako sfery gospodarki 
rynkowej, spowoduje wielostronny spadek zasilania finansowego sfery warunków życia 
ludności. Przejawi się to w pogłębianiu trudności na rynku pracy, w uszczuplaniu 
finansowania lokalnych usług publicznych i w popycie na usługi świadczone komercyjnie. 

 Przede wszystkim może skurczyć się strumień finansowania inwestycji związanych  
z utrzymaniem i rewaloryzacją dóbr kultury materialnej, głównie zabytków. Spadnie 
aktywność życia kulturalnego, a inicjatywy będą hamowane brakiem zainteresowania 
społecznego w warunkach postępującego ubóstwa. 

 Model konsumpcji, w warunkach powszechnie niskich dochodów ludności, ulegnie 
dalszemu zubożeniu, ograniczając się do wydatków wymuszanych egzystencją. Odbije się to 
negatywnie, nie tylko na spadku aktywności życia kulturalnego, lecz również na rezygnacji  
z wszelkich pozadomowych form rekreacji, a tym bardziej turystyki. Spadnie też 
zainteresowanie Lublinem na zewnętrznym rynku turystycznym, co będzie warunkował brak 
bazy obsługi. 

 Niska kondycja ekonomiczna lokalnej gospodarki publicznej, przejawiająca się  
w niedoborach środków budżetowych, może mieć istotny wpływ na spadek inwestycji  
w odtwarzaniu i rozbudowie systemów infrastruktury technicznej. W szczególności pogorszy 
się stan nawierzchni ulic, ich przepustowość i sieć. Spadnie więc sprawność lokalnego 
systemu komunikacyjnego. Podobne tendencje, do wzrostu dekapitalizacji, obejmą lokalną 
sieć energetyczną i wodociągowo–kanalizacyjną. Może nastąpić spadek stopnia 
wypłacalności mieszkańców wobec firm świadczących usługi komunalne. W konsekwencji 
podnoszenia cen za usługi może zostać uruchomiony negatywny mechanizm mnożnikowy, 
wywołujący powszechną "demoralizację" ekonomiczną mieszkańców miasta. 
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Wizja zagrożeń 

 Zarysowane tendencje negatywne, w poszczególnych dziedzinach strategicznego 
wspomagania rozwoju miasta i kształtowania jego struktury przestrzennej, mogą spowodować 
niekorzystny przebieg zależności między czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi jego 
rozwoju. Brak jakiegokolwiek wspomagania rozwoju miasta z zewnątrz, w tym głównie ze 
strony państwa (rządu, wojewody), będzie pomniejszało motywy kierowania inwestycji do 
Lublina przez inwestorów zewnętrznych. Mechanizm efektów koncentracji przestrzennej tego 
kapitału nie zostanie uruchomiony. Rozproszone, aczkolwiek masowe zainteresowanie 
Lublinem przybyszów z Ukrainy, może wyraźnie wygasać. Jednocześnie rozwijające się 
wielkie centra handlowe zaczną tracić popyt, co tym bardziej dotknie drobne punkty handlu 
detalicznego. 

 Brak wewnętrznych sił rozwojowych ukształtuje relatywnie niekorzystny obraz miasta, 
co może wywołać reakcję poza regionem Lubelszczyzny. W obrębie regionu będą nadal 
działały siły koncentrujące mieszkańców w Lublinie. Przyczyną będzie brak alternatywnie 
atrakcyjnego ośrodka w tej części kraju. Wszystkie, negatywnie ujawniające się i nasilające, 
tendencje mogą utworzyć zgodny i trudny do zahamowania, mechanizm zmian 
destrukcyjnych. Negatywna wizja przyszłości Lublina, obejmująca jego rozwój społeczno-
gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne, uzasadnia konieczność daleko idących 
zachowań aktywnych ze strony władz miasta. Administracja samorządowa powinna obrać 
aktywny kurs działań, zorganizowanych w oparciu o szeroki potencjał społeczny miasta, na 
rzecz jego rozwoju. Społeczność lokalna dysponuje dostatecznie dużym potencjałem 
intelektualnym, formalnymi i nieformalnymi kontaktami zagranicznymi oraz krajowymi,  
z pewnością także kapitałem (firmy i fundacje), umiejętnościami organizacyjno–
menedżerskimi. Są więc znaczne możliwości uruchomienia potencjałów społecznych, 
przełamujących bezwładność sił ograniczających rozwój miasta i porządkowanie jego 
struktury przestrzennej. 

 

 

4.1.2. Scenariusz szans 
 

Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju miasta 

 Jego oparciem jest stopniowe urzeczywistnianie się dotychczasowego kursu polityki 
państwa, w tym polityki międzynarodowej oraz wewnętrznej polityki gospodarczej  
i przestrzennej. Ważnym uwarunkowaniem w tym zakresie jest aktywność władz 
regionalnych, zarówno w regionalnej polityce gospodarczej, jak też wewnątrz regionalnej 
polityce przestrzennej. 

 Postępujące procesy integracyjne Polski w ramach Unii Europejskiej i stopniowe 
(choćby powolne) nasilanie się współpracy gospodarczej z Ukrainą może tworzyć korzystny 
zewnętrzny "układ sił" aktywizujących zmiany gospodarcze w Lublinie. Znaczenie tej 
okoliczności może być wzięte poważnie pod uwagę w krajowej polityce gospodarczej  
i przestrzennej, co spowoduje wzrost pakietu programów rządowych dla Lublina.  
W programach wojewódzkich najważniejszą obecnie kwestią polityki przestrzennej jest 
tworzenie korzystnych warunków rozwoju aglomeracji lubelskiej, opierającej się poza jej 
centrum na układzie promienistym sześciu miast satelitarnych. Uruchomienie rozwoju 
aglomeracji lubelskiej może spowodować przesunięcie pewnego potencjału ekonomicznego  
z Lubelskiego zespołu miejskiego do ośrodków satelitarnych. Należy się spodziewać, że 
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będzie to głównie potencjał inwestycyjny, związany z masowym budownictwem 
mieszkaniowym i z zakładaniem drobnej przedsiębiorczości. W ośrodkach satelitarnych 
powinny być stworzone znaczące możliwości, nie tylko na jakościowe formy rozwoju, ale też 
na ich wzrost. Taki układ przestrzenny może odciążyć Lublin od zablokowania drobnymi 
inwestycjami mieszkaniowymi i usługowymi, tworząc warunki otwarcia na poprawę struktury 
przestrzennej miasta i na rozwój funkcji wyższego rzędu. 

 

Procesy rozwojowe i tendencje zmian 

 Przebieg rozwoju miasta i poprawy ładu przestrzennego w jego obszarze, wynikający  
z przedstawionych uwarunkowań pozytywnych, w dużym stopniu opiera się na dwojakiego 
rodzaju osiągnięciach miasta w dwóch zasadniczych dziedzinach strategicznych, to jest  
w możliwościach rozwoju i dywersyfikacji funkcji wyższego rzędu oraz w możliwościach 
realnego porządkowania struktury funkcjonalno–przestrzennej. Inne dziedziny będą istotnie 
od nich uzależnione.  Międzynarodowe i krajowe otwarcie Lublina może wywołać 
ożywienie w kontaktach społecznych w tym wymiarze. Pozytywne tego efekty mogą 
przejawiać się w transferze kapitału, urozmaicaniu dziedzin i form rozwijającej się 
przedsiębiorczości, dyfuzji informacji i innowacji, zdobywaniu nowych rynków przez 
miejscowych przedsiębiorców oraz w coraz bardziej urozmaiconym popycie konsumpcyjnym. 

 Niezbędną cechą towarzyszącą otwarciu Lublina na szerokie zewnętrzne kontakty 
społeczne będzie poprawa warunków życia, w tym zamożności, standardów w usługach 
komercyjnych i świadczonych publicznie. 

 Scenariusz szans oparty na założeniach wzrostu międzynarodowego i krajowego 
znaczenia miasta wiąże się ze wzrostem rangi dóbr kultury, w tym głównie dóbr kultury 
materialnej. Powstaje więc poważna szansa na kompleksową rewaloryzację Starego Miasta  
i innych znaczących zabytków Lublina. W warunkach szans może wzrosnąć zainteresowanie 
firm zagospodarowaniem obiektów zabytkowych zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi. 

 Poprawa standardów miasta obejmie przede wszystkim racjonalne zagospodarowanie 
terenów otwartych, w dużym stopniu poprawiających stan środowiska przyrodniczego  
i umożliwiających rekreację. Wzrost zamożności mieszkańców miasta wywoła popyt na różne 
formy rekreacji. Poprawa standardów w tym zakresie, zapoczątkowana w sferze publicznej, 
może włączyć mechanizm rynkowy w samoczynny rozwój usług rekreacyjnych dla 
mieszkańców i dla turystów. Obsługa komercyjna rekreacji, w tym turystyki może zajmować 
coraz poważniejszą pozycję w bazie ekonomicznej miasta, jako nowa dziedzina 
przedsiębiorczości. 

 Baza ekonomiczna miasta powinna ulegać naturalnym przemianom strukturalnym, nie 
wymagając specjalnych – bezpośrednich oddziaływań strategicznych, w jego granicach. 
Wystarczy tworzenie dogodnych warunków intensywnego rozwoju przedsiębiorczości  
w tradycyjnych działach gospodarki rynkowej na terenach nowych ośrodków satelitarnych 
Lublina. Wówczas ich miejsce w znacznym stopniu mogą zająć nowe dziedziny sfery 
rynkowej. 

 Generalnie, w Lublinie można oczekiwać wielostronnych przemian strukturalnych 
przedsiębiorczości jako bazy ekonomicznej miasta, zmierzających do spadku udziału 
przemysłu w liczbie miejsc pracy a wzrostu udziału różnych funkcji wyższego rzędu, w tym 
instytucji i firm pełniących funkcje obsługi przedsiębiorczości, administracji gospodarczej, 
oraz innych funkcji wyższego rzędu w dziedzinach takich jak: badania naukowe i szkolnictwo 
wyższe, kultura, obsługa kontaktów krajowych i międzynarodowych, systemy informacyjne, 
specjalistyczne usługi służby zdrowia, obsługa ruchu turystycznego i wielkich imprez 
sportowych, rozrywki i innych. Poza funkcjami wyższego rzędu coraz poważniejszą rolę  
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w bazie ekonomicznej miasta będą odgrywały usługi lokalne, w tym usługi komunalne. Ich 
komercjalizacja i prywatyzacja zmierza już w tym kierunku. 

 Urynkowienie gospodarki komunalnej miasta powinno być związane z poprawą 
ekonomiczną firm świadczących usługi w poszczególnych działach energetyki, gospodarki 
wodociągowo-kanalizacyjnej, oczyszczania miasta, komunikacji miejskiej i ewentualnie  
w innych – nowych dziedzinach. 

 

Wizja rozwoju miasta 

 Zespolone działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych – stymulujących 
"organiczny rozwój" miasta powinno zmierzać w trzech zasadniczych kierunkach przemian 
jakościowych. 

 Pierwszym kierunkiem są przemiany struktury funkcjonalno–przestrzennej miasta, 
podwyższające znacznie jego standardy w zakresie funkcji obsługi lokalnej i standardy 
regulujące proporcje pomiędzy terenami otwartymi i obszarami zainwestowania miejskiego. 

 Drugim kierunkiem długofalowych korzystnych przemian będzie wzrost znaczenia 
usług wyższego rzędu, znaczących w coraz większej skali, w tym krajowej  
i międzynarodowej (zwłaszcza na Ukrainie). Rozwój funkcji egzogenicznych będzie musiał 
być poprzedzony istotnym wzrostem zamożności miasta. 

 Trzecim kierunkiem rozwoju będą względnie łatwe (w warunkach zamożności) 
przemiany w strukturze funkcjonalno–przestrzennej. W tej fazie będzie możliwa istotna 
poprawa wizerunku miasta. 

 Przedstawiona korzystna wizja rozwoju miasta, oparta na scenariuszu szans, odpowiada 
wprost założonym celom strategii, warunkującym podnoszenie rangi miasta na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

 

 

4.1.3. Rozwój relacji zewnętrznych 
 

 W zakresie relacji zewnętrznych miasta, jego rozwój zależy od uwarunkowań 
gospodarczych w kraju, od tempa i kierunku zmian systemowych, od polityki gospodarczej  
z krajami sąsiednimi i wielu innych czynników. Na tej podstawie oparto analizę 
potencjalnych skutków dwóch skrajnych scenariuszy i dla każdego sporządzono stosowny 
układ priorytetów polityki miasta. 

 

4.1.3.1. Wariant minimalnego rozwoju relacji zewnętrznych 

 

 Scenariusz oparty jest na założeniu minimalnych zmian w zewnętrznych, gospodarczo-
społecznych uwarunkowaniach rozwoju i zakłada utrzymanie obecnego status quo przez dość 
długi okres czasu. Wobec tempa zmian, zachodzących w Polsce i krajach ościennych, 
prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji jest niewielkie, ale w zależności od charakteru 
zagadnień zawartych w założeniach, poszczególne zjawiska mogą występować czasowo lub 
utrzymywać się przez dłuższy okres. 

 Przesłanki scenariusza, wynikłe z ewentualnych decyzji zewnętrznych i jego założenia 
oparte na tendencjach stagnacyjno-recesyjnych : 
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− relacje polityczno-gospodarcze z Ukrainą i Białorusią ulegną stagnacji lub zostaną 
zdominowane przez patologiczne formy kontaktów gospodarczych, 

− reforma administracyjna nie przyniesie wzmocnienia roli samorządów, 

− polityka państwa w zakresie rozbudowy infrastruktury nadal nie będzie uwzględniać 
potrzeb rozbudowy połączeń komunikacyjnych we wschodnich rejonach Polski, 

− restrukturyzacja rolnictwa przebiegać będzie powolnie i nadal gospodarka rolna opierać 
się będzie na samowystarczalnych, małych gospodarstwach rodzinnych, 

− nie nastąpi zmiana w zasadach finansowania szkół wyższych i działalności badawczo-
naukowej, 

− miasto skoncentruje się na realizacji swoich funkcji podstawowych dla obsługi regionu, 
ograniczając działania na rzecz rozwoju regionalnego – pozostawiając je w gestii polityki 
centralnej. 

 

Konsekwencje powyższych przesłanek i założeń : 

− Niekorzystny zwrot w relacjach gospodarczych z Ukrainą i Białorusią może być 
wynikiem narastania konfliktu politycznego między Rosją a Zjednoczoną Europą  
i dążeniami do odbudowy dawnego imperium radzieckiego. Taki scenariusz polityczny 
grozi zamrożeniem legalnej wymiany gospodarczej w euroregionach wschodnich,  
a ewentualne kontakty odbywać się będą przede wszystkim w relacjach między stolicami, 
a więc z pominięciem ośrodków regionalnych, do jakich należy Lublin. Jednocześnie 
inercja zcentralizowanych relacji gospodarczych może doprowadzić do rozkwitu 
nielegalnych form wymiany. Skutki takiej sytuacji mogłyby, co prawda, doprowadzić do 
wzrostu zamożności wąskich grup społecznych związanych z przemytem, ale 
jednocześnie spowodować mogą zanik prawidłowych relacji ekonomicznych  
w przedsiębiorczości prywatnej i znaczne obniżenie potencjału sektora publicznego, nie 
korzystającego z należnych wpływów podatkowych. Społeczną konsekwencją sytuacji 
byłby wzrost aktywności środowisk kryminogennych i znaczne obniżenie bezpieczeństwa 
publicznego, 

− Niezgodne z oczekiwaniami efekty reformy administracyjnej mogą mieć szereg 
negatywnych konsekwencji dla rozwoju regionu i miasta: 

• brak polityki regionalnej i zawężenie wpływów z wymiany gospodarczej do wąskiego 
pasma przygranicznego, co spowoduje narastanie relacji konkurencyjnych z ośrodkami 
takimi jak Biała Podlaska, Chełm i Zamość, 

• zanik tendencji rozwojowych w małych i średnich miastach regionu, co przyczyni się 
do obniżenia jakości obsługi mieszkańców regionu i wzmocni tendencje migracji do 
Lublina, jako podstawowej dostępnej formy awansu społecznego. Skala tej migracji 
jest niemożliwa do oszacowania w obecnym momencie, 

• zmniejszenie zapotrzebowania na kwalifikowaną kadrę zarządzającą i profesjonalną  
w regionie, co podważy rolę Lublina jako ośrodka akademickiego i może spowodować 
wzrost bezrobocia w grupie osób z wyższym wykształceniem, 

• utrwalenie tendencji do dysproporcji między zakresem obowiązków samorządu 
Lublina – jako głównego ośrodka miejskiego regionu, a środkami finansowymi 
przeznaczonymi na ich wypełnianie, 

− Brak decyzji państwa o rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej regionów wschodnich 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla kształtowania przyszłego potencjału 
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gospodarczego nie tylko regionu, ale wręcz całej Polski. W wyniku zaniechania 
ograniczony byłby bowiem rozwój zdecentralizowanych relacji gospodarczych z krajami 
wschodniej Europy. Już obecnie wymiana handlowa napotyka na istotną barierę 
techniczną w postaci uciążliwości transportu i przejść granicznych, a przecież obecny 
poziom wymiany dotyczy zaledwie początków kontaktów i można spodziewać się 
dynamicznego wzrostu relacji. Wobec przesądzeń o budowie autostrad relacji wschód- 
zachód, omijających region od strony północnej i południowej, Lubelszczyzna może 
pozostać  obszarem o znacznie ograniczonych kontaktach z sąsiadującymi z nią krajami,  
a na tych relacjach skorzystają jedynie obszary wąskiego pasma tranzytowego. 
Dotychczasowa uciążliwość  tranzytu transgranicznego będzie wzrastała do momentu 
zakończenia budowy autostrad, po czym nastąpi gwałtowny regres ruchu i przesunięcie 
pozytywnych zjawisk gospodarczych w kierunku nowej infrastruktury. Grozi to w efekcie 
najbardziej niekorzystną kumulacją zjawisk przyspieszonej degradacji istniejącej sieci 
dróg, negatywnych skutków ekologicznych, połączonych jednocześnie z brakiem 
stabilności dla perspektyw wymiany gospodarczej w naszym regionie. Zagrożenie to jest 
tym bardziej realne, że niedostatecznemu rozwojowi sieci dróg towarzyszy brak 
infrastruktury komunikacji lotniczej i stosunkowo rzadka sieć kolejowa o dość 
przestarzałych parametrach, a więc nie ma możliwości stosowania alternatywnych 
środków transportu. Brak odpowiedniej obsługi komunikacyjnej nie tylko ogranicza 
rozwój działalności produkcyjnej, w tym przede wszystkim rolniczej, ale też zapobiega 
rozwojowi turystyki i związanych z nią sektorów usługowych. Wszystkie te negatywne 
skutki byłyby najwyraźniej widoczne w samym Lublinie.  

− Powolna restrukturyzacja rolnictwa i utrzymanie się dominacji małych, 
samowystarczalnych gospodarstw rodzinnych może mieć różnorodne konsekwencje dla 
perspektyw rozwojowych : 

• łagodzenie skutków bezrobocia strukturalnego i ubóstwa – dzięki zapewnieniu 
minimum socjalnego, jakie daje rodzinom prowadzenie niewielkich nawet 
gospodarstw, 

• obniżenie poziomu oczekiwań społecznych w grupach rodzin uboższych,  
z jednoczesnym wzrostem aspiracji wśród młodszej części społeczeństwa – wzrost 
tendencji migracyjnych między wsią a miastem w obu kierunkach. Pogłębienie różnic 
zamożności między ludnością wiejską i miejską, 

• zachowanie walorów ekologicznych terenów rolnych, z jednoczesnym naciskiem na 
przyspieszoną eksploatację lasów, a tym samym na stopniową likwidację terenów 
zalesionych, 

• stagnację gospodarczą i utratę konkurencyjności produkcji rolnej w regionie nie tylko 
w stosunku do rolnictwa europejskiego, ale także względem innych rejonów 
rolniczych Polski, 

• wzrost liczebny niewykwalifikowanej siły roboczej i tendencji do zapotrzebowania na 
prace sezonowe – z jednoczesnym obniżeniem kosztów takiego typu prac. 

− Brak rozwiązań poprawiających kondycję ekonomiczną szkół wyższych i stymulujących 
rozwój badań naukowych, wobec narastającej presji młodego pokolenia na zdobycie 
wykształcenia, może spowodować stopniowe obniżanie poziomu kadry akademickiej  
i poziomu nauczania. Po przekroczeniu pewnego progu minimalnego, nastąpić może 
całkowita degradacja poszczególnych uczelni, gdyż skąpe środki zostaną zagarnięte przez 
prężniejsze ośrodki. Stosunkowo niewielka odległość od renomowanych ośrodków 
akademickich Warszawy może w tej sytuacji działać na niekorzyść podupadających 
uczelni i lokalnego środowiska badawczego, zwłaszcza przy zachowaniu zasady 
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centralnego podziału funduszy. Synchronizacja prac badawczych z działalnością 
gospodarczą nadal zachowa pewne możliwości rozwoju, zwłaszcza w zakresie ochrony 
zdrowia i medycyny, natomiast utrzymujący się brak mechanizmów finansowania 
rozwoju badań nie pozwoli w pełni rozwinąć możliwości istniejącego potencjału  
– a zwłaszcza stworzyć struktur koniecznych do sprawnego wdrażania efektów badań, 

− Niedostateczne finansowanie działalności samorządu może obniżyć regionalne aspiracje 
Lublina i skoncentrowanie się na wewnętrznej obsłudze ludności miasta. Lublin zachowa 
dotychczasowe znaczenie jako ośrodek administracji i centrum edukacji, a także jako 
miejsce uzyskiwania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i centrum handlowe oraz 
ośrodek wymiany usług. Natomiast jego oddziaływanie na rozwój regionu nie ulęgłoby 
zasadniczym zmianom. Przy jednoczesnym wystąpieniu czterech wyżej opisanych 
uwarunkowań – ranga miasta ulegałaby stopniowej redukcji, zwłaszcza wobec silnych 
tendencji rozwojowych innych miast polskich o podobnym statusie. Położenie poza 
zasięgiem głównych tras komunikacyjnych wzmocniłoby wyraźnie taką tendencję. Grozi 
to także obniżeniem rangi Lublina jako ośrodka akademickiego i narastającą tendencją do 
migracji najprężniejszych grup społecznych do innych ośrodków oferujących lepsze 
możliwości awansu.  

 

Ogólne skutki zaistnienia scenariusza minimalnego rozwoju relacji zewnętrznych miasta 
przedstawiają się następująco: 

− ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości związane z utrudnieniami dostępu do chłonnych 
rynków zbytu – skupienie działalności gospodarczej na usługach o zasięgu lokalnym, 

− utrwalenie szarej strefy gospodarczej, połączone z ogólnym spadkiem bezpieczeństwa 
publicznego, 

− pojawienie się tendencji migracji do miasta, z terenów wiejskich i z małych miast, 
spowodowane blokadą możliwości awansu społecznego poza dużymi miastami, 

− wzrost zapotrzebowania na nowe mieszkania, przy jednoczesnym spadku możliwości 
nabywania mieszkań po cenach rynkowych, 

− ograniczenie zapotrzebowania na pracowników o wyższych kwalifikacjach, 

− wzrost bezrobocia we wszystkich grupach pracowników, niezależnie od wykształcenia, 

− spadek ogólnej zamożności społeczeństwa i wzrost wydatków miasta na świadczenia 
socjalne, 

− konieczność uruchomienia budownictwa społecznego i uzbrojenia nowych terenów pod 
zabudowę mieszkaniową, 

− stopniowa degradacja rangi ośrodka akademickiego, 

− zwiększona eksploatacja i zużycie istniejącej sieci komunikacyjnej miasta, spowodowana 
ruchem tranzytowym, bez towarzyszących temu zjawisku korzyści płynących  
z zainteresowania inwestycyjnego i kontaktów gospodarczych. 

 Scenariusz ten prowadzi do stopniowej marginalizacji Lublina jako centrum 
regionalnego i do przekształcenia całego regionu w „strefę buforową” pomiędzy krajami 
Zjednoczonej Europy a krajami dawnego Związku Radzieckiego, w których (przy tych 
założeniach) nie nastąpiłyby oczekiwane zmiany. Stagnacji gospodarczej towarzyszyłby 
jednocześnie nacisk na rozwój ilościowy miasta, wynikający z jeszcze gorszej sytuacji jego 
okolic. W efekcie, publiczne koszty prawidłowego funkcjonowania miasta, uległyby 
zwiększeniu wobec wzrostu poziomu świadczeń socjalnych i konieczności utrzymania 
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wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych rozrastającego się miasta – prowadzonych  
w dziedzinach nie mających wpływu na wzrost potencjału gospodarczego. Jedyną dziedziną, 
która mogłaby w tych warunkach się rozwijać byłby sektor obronny, i jedynie rozwój 
infrastruktury wojskowej mógłby spowodować poprawę infrastruktury komunikacyjnej, a tym 
samym spowodować złagodzenie, a nawet może przełamanie negatywnych dla rozwoju 
miasta uwarunkowań. 

 Możliwości kształtowania prawidłowej polityki miasta w tak opisanej sytuacji powinny 
opierać się na następujących priorytetach: 

− poprawa relacji komunikacyjnych miasta z sąsiednimi gminami w oparciu o komunikację 
publiczną (autobusową i kolejową) – hamującą w konsekwencji migrację zarobkową  
z najbliższych okolic do Lublina, 

− utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa podstawowego i średniego poprzez 
zatrudnienie kadry o wyższym wykształceniu, co spowolni proces degradacji środowiska 
akademickiego – z jednoczesnym zapewnieniem korzyści społecznych, 

− wspieranie rozwoju usług (w tym turystycznych) i drobnej przedsiębiorczości – jako 
zapobieganie zubożeniu mieszkańców, 

− utrzymanie dążenia do zachowania korzystnych warunków ekologicznych w mieście  
i poprawy estetyki miasta – jako forma zapobiegania zewnętrznym objawom stagnacji 
dodatkowo zniechęcającym potencjalnych inwestorów, 

− ochrona istniejących miejsc pracy w większych zakładach przemysłowych oraz  
z jednoczesnym tworzeniem lobby, zmierzającego do dotowania przez państwo 
nierentownych zakładów pracy, 

− rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego dla grup mieszkańców narażonych na 
zubożenie, 

− promowanie renowacji istniejącej zabudowy jako podstawowej formy poprawy warunków 
życia dla niezbyt zamożnych mieszkańców, 

− przeznaczenie terenowych rezerw rozwojowych podupadających uczelni na potrzeby 
mieszkaniowe i usługowe, 

− wobec rozwarstwienia zamożności mieszkańców – stworzenie warunków do powstania 
enklaw zabudowy luksusowej, których istnienie zapobiegnie emigracji kapitału 
prywatnego i pozwoli na utworzenie miejsc pracy,  

− utrzymywanie równowagi pomiędzy wzrastającym zapotrzebowaniem na mieszkania 
(wynikającym z tendencji migracyjnych), a możliwościami zatrudnienia w mieście  
i możliwościami rozbudowy infrastruktury technicznej miasta, 

− zapewnienie możliwości rozwoju nieuciążliwej części infrastruktury wojskowej  
w granicach miasta – jako konsekwencja zmiany charakteru Lublina na miasto 
przygraniczne, położone w „strefie buforowej” NATO i Zjednoczonej Europy. 

 

 Należy podkreślić, że ten scenariusz odnosi się do najbardziej niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, nie tylko dla Lublina, ale też dla całej Polski. Jego zadaniem jest uświadomić 
konsekwencje konkretnych decyzji – zapadających przede wszystkim poza granicami miasta, 
a dotyczących zagadnień legislacyjnych i politycznych. Dlatego powinien on być rozważony 
w świetle możliwości lokalnego oddziaływania na ośrodki polityczne i decyzyjne. 
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4.1.3.2. Wariant maksymalnego rozwoju relacji zewnętrznych 

 

 Scenariusz zakłada, że Lublin stanie się głównym ośrodkiem południowo-wschodniej 
Polski i jednym z najważniejszych ośrodków Euroregionu Bug.  

Dla realizacji takiego typu scenariusza niezbędne jest zaistnienie następujących warunków: 

− szybki wzrost aktywności nowych struktur samorządowych na szczeblu powiatu  
i województwa, 

− Polska przystąpi w najbliższej przyszłości do Zjednoczonej Europy, a obie struktury wraz 
z NATO zachowają otwarty charakter, 

− nastąpi zacieśnienie kontaktów z Ukrainą i realizacja deklaracji politycznych o tworzeniu 
pasma współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi, państwami rejonu Morza Czarnego  
i Śródziemnego, a podobny proces obejmie także państwa nadbałtyckie i bałkańskie, 

− w ślad za powyższymi decyzjami nastąpi korekta planów budowy infrastruktury 
komunikacyjnej Polski, a Lublin znajdzie się na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich 
pasm komunikacyjnych, łączących zachodnie obszary nadbałtyckie z Ukrainą i kraje 
wschodniego Bałtyku przez Bramę Morawską z krajami rejonu Karpat i Adriatyku, 

− zostaną stworzone warunki dla modernizacji technologii produkcji rolnej, dotyczące 
przede wszystkim rozwoju przetwórstwa i zwiększenia asortymentu upraw, przy 
jednoczesnym rozwoju struktur oferujących obsługę zbytu produktów rolnych  
i sprawnego ich transportu, 

− stworzone zostaną mechanizmy promujące innowacyjność i współpracę sektora 
produkcyjnego ze środowiskiem badawczo-naukowym, a jednocześnie uczelnie wyższe 
uzyskają korzystne warunki finansowania działalności dydaktycznej i prawne możliwości 
instytucjonalizacji praktycznego wykorzystania badań naukowych, 

− polityka wewnętrzna miasta skupiona będzie na tworzeniu korzystnych warunków dla 
obsługi regionu i rozwoju kontaktów gospodarczych. 

 Wiele z tych uwarunkowań ma realne możliwości zaistnienia, wynikające z ogólnych 
tendencji rozwojowych naszej części Europy. W chwili obecnej fakt przyłączenia Polski do 
NATO i ożywienie kontaktów z Ukrainą będą mogły wpłynąć na plany budowy infrastruktury 
komunikacyjnej kraju bardziej korzystnie dla Lublina, niż wcześniej proponowane. 

 Konsekwencje tak zarysowanych warunków dla Lublina przedstawiają się następująco: 

− Rozwój drugiego stopnia samorządów wzmocni pozycję średnich i małych miast wokół 
Lublina, powodując pewne odciążenie miasta w kwestiach świadczeń na rzecz obsługi 
funkcji podstawowych regionu, a poprawiając jakość tej obsługi w skali powiatu 
ziemskiego (dotyczy to zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną zdrowia, edukacją 
ponadpodstawową i obsługą gospodarczą o znaczeniu lokalnym). Będzie to miało istotne 
znaczenie dla powstania pewnej liczby miejsc pracy w miastach powiatowych, 
wymagających wyższych kwalifikacji – politechnicznych, medycznych i uniwersyteckich, 
gwarantujących korzystne warunki awansu społecznego. Odtworzenie granic 
województwa lubelskiego między Wisłą a Bugiem stworzyło szanse na prowadzenie 
spójnej polityki regionalnej i umożliwi wykorzystanie wzrostu wymiany gospodarczej. 
Lublin stanie się rzeczywistym centrum regionalnym. Reforma polegająca przede 
wszystkim na zwiększeniu kompetencji województw w relacji do funkcji stołecznych – 
wywołać powinna szereg korzystnych zmian, zarówno dla zatrudnienia profesjonalistów 
w Lublinie, jak i w oddziaływaniu miasta jako ośrodka polityczno-administracyjnego, 
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− Przystąpienie Polski do NATO spowodowało naturalną potrzebę rozwoju infrastruktury 
wojskowej wschodnich regionów, co w zakresie komunikacji wpłynie korzystnie także na 
infrastrukturę cywilną. Dofinansowanie sił zbrojnych powinno przyczynić się do 
uporządkowania zasad funkcjonowania sił zbrojnych i korzystnego przegrupowania 
funkcji obronnych – wraz ze zwolnieniem terenochłonnych funkcji wojskowych  
w mieście i przeniesieniem ich w rejony o małym stopniu urbanizacji. W interesie Lublina 
nie leży zachowanie funkcji głównej siedziby sił zbrojnych tego regionu. Z kolei proces 
zjednoczenia z Unią Europejską może spowodować umiejscowienie w Lublinie struktur 
UE, zajmujących się kontaktami z Ukrainą – traktowaną jako ważny partner Unii, 
potencjalnie zainteresowany późniejszym zjednoczeniem. Szansa na taką funkcję jest 
zależna od procesu decentralizacji. Lublin stałby się wtedy ważnym ośrodkiem o randze 
porównywalnej z Krakowem, Gdańskiem, Poznaniem i Wrocławiem, 

− Ostatnie deklaracje polityczne państw, aspirujących do zjednoczenia z Unią Europejską 
zawierały ważne stwierdzenie o potrzebie budowania relacji między basenami Bałtyku  
i Morza Czarnego. Potencjalne możliwości rozwoju relacji znajdują potwierdzenie  
w historii tej części Europy, a w historii Lublina wyznaczają okres jego najświetniejszego 
rozwoju. Lublin – z racji położenia geograficznego, leży bezpośrednio na kierunku 
powiązań Szczecin/Gdańsk-Warszawa-Lwów-Odessa. Z kolei, dalsza normalizacja 
sytuacji krajów bałkańskich, może otworzyć szansę na odtworzenie drugiej historycznej 
relacji Tallin-Ryga-Wilno-Kraków-Wiedeń-Wenecja/Rijeka, która – jeśli nawet ominie 
Lublin, to z pewnością będzie przebiegać w niezbyt dużej odległości. Znaczenie 
uruchomienia powyższych relacji dla rozwoju regionu lubelskiego i samego miasta jest 
bezdyskusyjne i zbieżne z interesami całej tzw. „ściany wschodniej”, 

− Zmiany w koncepcjach budowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce wynikają 
bezpośrednio z już omówionych przesłanek. Wymagają korekty planu budowy autostrad, 
z ich dostosowaniem do wyżej opisanych relacji, powstania planów budowy nowych linii 
kolejowych na tych relacjach,  traktowanych jako połączenia komplementarne  
z samochodowymi i zapewniających korzystne warunki transportu towarów, oraz 
powstanie, w okolicach Lublina, towarowo-pasażerskiego portu lotniczego. Port ten, poza 
innymi skutkami, może znacznie poprawić możliwości zbytu świeżych produktów 
ogrodniczych i rolnych regionu, zwiększając szansę konkurencyjności głównej lokalnej 
gałęzi produkcyjnej. Istotnym elementem obrony interesów Lublina stać się powinna 
ogólnopolska strategia wyrównywania potencjałów rozwojowych – realizowana przy 
znacznym udziale inwestycji infrastrukturalnych, 

− Strategia rozwoju rolnictwa wobec perspektywy integracji europejskiej ma istotne 
znaczenie dla gospodarczej przyszłości regionu lubelskiego. Wypracowanie scenariusza 
„miękkiej” transformacji opartej na promocji drobnej i średniej przedsiębiorczości 
prywatnej w przetwórstwie płodów rolnych i usług dla rolnictwa, z wykorzystaniem 
potencjału rozwojowego średnich i małych miast daje szansę na niezbyt dotkliwy 
społecznie proces transformowania wsi polskiej, bez narażenia ludności wiejskiej na 
degradację ekonomiczną i na duży szok migracyjny. Zwiększeniu skali gospodarstw 
rodzinnych mógłby towarzyszyć proces rozdrobnionej migracji do najbliższych ośrodków 
miejskich połączony z uruchamianiem drobnych przedsiębiorstw przetwórczych przez 
osoby migrujące. W ten sposób migracja z okolicznych wsi przyniosłaby mniejszym 
miastom jednoczesny wzrost potencjału gospodarczego. Tak korzystne uwarunkowania 
nie mogą na większą skalę wystąpić przy migracji ze wsi do dużych miast. Strategia taka 
byłaby korzystna dla Lublina w sensie zabezpieczenia miasta przed intensywną falą 
migracji spowodowaną restrukturyzacją rolnictwa. Scenariusz taki pozwoli także 
wykorzystać atuty ekologiczne regionu, umożliwiając specjalizację w produkcji żywności 
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metodami ekologicznymi, której sprzyjać może rodzinny charakter gospodarstw i nawyki 
do samowystarczalności (przy założeniu intensywnej edukacji rolników oraz stopniowym 
zwiększaniu skali gospodarstw), 

− Stworzenie relacji wzajemnych korzyści między sektorem naukowo-badawczym  
a przedsiębiorczością jest istotnym warunkiem zapewnienia trwałości tendencji 
rozwojowych i koniecznością zapewnienia sukcesywnej modernizacji technologii  
w szeroko pojętej sferze produkcyjnej. Tymczasowa tendencja do wykorzystywania 
licencji zagranicznych i importu technologii skutkuje przyspieszeniem nadrabiania 
zapóźnienia technologicznego, lecz na dłuższą skalę grozi stagnacją po krótkim okresie 
rozkwitu i ponowną utratą konkurencyjności produktów. Tempo innowacyjności  
w krajach europejskich nie jest do osiągnięcia bez wytworzenia rodzimej bazy naukowo-
badawczej, dostarczającej w sposób ciągły coraz lepszych rozwiązań i wykonującej 
badania niezbędne dla analizy rynku i trendów rozwojowych. Potencjał lubelskiego 
środowiska akademickiego jest pod tym względem znaczny, lecz wymaga uruchomienia 
mechanizmów zapewniających współpracę obu sektorów. Istniejący potencjał wytwórczy 
i naukowy regionu sprzyja kreowaniu kompleksów badawczo-produkcyjnych  
o zróżnicowanych specjalizacjach i obszarach oddziaływania : 

• w rolnictwie, hodowli i produkcji ogrodniczej – obejmujący strefę produkcyjną  
w skali dawnego województwa lubelskiego, z możliwością rozszerzenia jej do 
granic euroregionu Bug, a nastawiony na zaopatrywanie znacznie szerszego 
obszaru, szczególnie w formie eksportu zdrowej żywności – z wykorzystaniem 
walorów naturalnych regionu. Rozwój tego kompleksu pozwoliłby na kompensację 
utraty miejsc pracy w rolnictwie poprzez rozwój zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
zapewniających techniczną, naukową i technologiczną obsługę producentów 
rolnych, 

• w ochronie zdrowia i medycynie – nastawiony na specjalistyczne usługi 
sanatoryjno-lecznicze o zasięgu ogólnopolskim, produkcję ziół i farmaceutyków na 
rynek polski i na eksport, oraz oczywiście regionalną opiekę i profilaktykę 
zdrowotną dla mieszkańców regionu. Rozwój tego kompleksu wiąże się  
z koniecznością zachowania walorów ekologicznych i krajobrazowych, a także 
sprzyja rozwojowi turystyki rodzinnej z terenów przemysłowych, podejmowanej  
w ramach profilaktyki zdrowotnej (w tym agroturystyki). Dodatkową korzyścią 
rozwoju tej dziedziny może być poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej, 

• w produkcji sprzętu mechanicznego wysokiej jakości, nastawionego na potrzeby 
środkowo-wschodniej Europy, ze specjalizacjami o aspiracjach eksportowych  
w motoryzacji, lotnictwie, produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa oraz służby 
zdrowia. W tej dziedzinie szczególnie ważne jest utworzenie i wzmocnienie pozycji 
zespołów badawczych i mechanizmów szybkiej modernizacji technologii – jako 
warunek utrzymania konkurencyjności produkcji, 

• jako zaplecze dla wymienionych trzech obszarów specjalistycznych istotne jest 
istnienie akademickiego zaplecza nauk społecznych i humanistycznych – niezbędne 
dla badań marketingowych, obsługi prawnej i ekonomicznej i zapewnienia 
odpowiednich relacji społecznych w obszarach kontaktów gospodarczych. 
Zapleczem materialnym dla rozwoju kontaktów między nauką a gospodarką 
powinno być centrum kongresowe umożliwiające wszystkim opcjom specjalistów  
i producentów prezentacje i wymianę informacji oraz funkcjonowanie 
instrumentów promocji wyrobów i technologii w formie targów o randze 
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międzynarodowej i specjalizacji zbieżnej z profilem regionalnego potencjału 
gospodarczego, 

− Przedstawiony scenariusz rozwoju kontaktów zewnętrznych powoduje istotną różnicę  
w rozłożeniu priorytetów rozwoju miasta. Równomierny rozwój regionu pozwala 
spodziewać się niewielkiej i stabilnej presji na migrację okolicznej ludności wiejskiej do 
Lublina, a tym samym braku konieczności znacznego powiększania obszarów 
zabudowanych. Zjawisku temu towarzyszyłby wzrost oczekiwań jakościowych wobec 
przestrzeni miejskiej i warunków życia, oraz konieczność poprawy jakości istniejącej 
zabudowy i organizacji obsługi, zwłaszcza w rejonach ważnych dla prezentacji miasta  
i w obszarach decydujących o jego tożsamości. 

 Efektami realizacji scenariusza maksymalnego rozwoju kontaktów zewnętrznych 
powinny być następujące zjawiska dotyczące sytuacji miasta : 

• utrzymanie wysokiego tempa rozwoju przedsiębiorczości nie tylko w mieście, ale 
w całym regionie, z jednoczesnym procesem ewolucji istniejących podmiotów 
gospodarczych w kierunku modernizacji i poprawy jakości produkcji w oparciu  
o potencjał naukowo-badawczy, 

• stopniowe wyrównywanie zamożności mieszkańców miasta i regionu w stosunku 
do zachodnich części Polski połączone z ograniczeniem liczebności grup 
społecznych korzystających ze świadczeń socjalnych, 

• utrzymanie niskiego tempa migracji do Lublina, przy wysokim udziale osób  
o wysokich kwalifikacjach (także zahamowanie zjawiska odpływu wysoko 
kwalifikowanych specjalistów do innych miast), 

• wzrost rangi środowiska akademickiego i poprawa warunków finansowania 
uczelni, 

• wzrost ilościowy i jakościowy inwestycji zewnętrznych, w tym też i zagranicznych 
oraz rosnące zatrudnienie we wszystkich sektorach zawodowych, a zwłaszcza osób  
o wyższych kwalifikacjach, 

• potrzeba usprawnienia systemu komunikacyjnej obsługi miasta zarówno dla ruchu 
lokalnego jak i tranzytowego, związana z intensywnym rozwojem motoryzacji, ale 
także ze wzrastającym ruchem kolejowym, lotniczym i potrzebami obsługi 
transportu i przeładunku towarów, 

• silna presja na poprawę standardów mieszkaniowych w istniejących zasobach przy 
stosunkowo stabilnym zapotrzebowaniu na budowę nowych mieszkań, 

• wzrost społecznych oczekiwań kulturalnych i edukacyjnych, a także 
zapotrzebowania na usługi związane z wypoczynkiem i rekreacją, 

• silna presja na ochronę i poprawę warunków ekologicznych miasta, 

• znaczny wzrost liczby osób czasowo przyjeżdżających do Lublina spoza regionu,  
w tym także ruchu turystycznego, 

• konieczność wykształcenia szeroko oddziaływujących elit i środowisk kulturalnych 
odpowiednio do wzrastającej rangi gospodarczej miasta oraz wzrastająca potrzeba 
dbałości o wizerunek estetyczny miasta, jego atrakcyjność i tożsamość kulturową. 

 Scenariusz maksymalnego rozwoju kontaktów zewnętrznych zależy, co prawda, od 
wielu zewnętrznych czynników politycznych i ekonomicznych, ale jego realizacja zależy  
w dużej mierze od wewnętrznych decyzji, dotyczących polityki lokalnego rozwoju. 
Kontynuacja dotychczasowej polityki inwestycyjnej miasta, zmierzająca do nadrobienia 
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zaległości w jego prawidłowej obsłudze i do poprawy wizerunku śródmieścia, sprzyja 
stworzeniu wstępnych warunków dla jego realizacji. Korzystna jest także stopniowo 
rozwijająca się współpraca władz miasta z podmiotami gospodarczymi, z uczelniami,  
a przede wszystkim z mieszkańcami, która pozwala na uruchomienie potencjału 
inwestycyjnego różnej skali i na godzenie różnorodnych aspiracji społeczności lokalnych  
i grup interesów z polityką samorządu. Tendencja ta utrzymuje się przez trzecią kadencję 
samorządu i wykazuje stabilność niezależnie od  koniunktury politycznej, co świadczy  
o istnieniu konsensusu na temat kierunków rozwoju miasta, dając jednocześnie ważną dla 
decyzji gospodarczych gwarancję stabilności tendencji w tym względzie. 

 Powstanie warunków do realizacji tego scenariusza opierać się będzie na założeniu 

realizacji następujących priorytetów strategicznych miasta : 

− Kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego miasta – dokończenie realizacji 
obwodnicy śródmiejskiej i ukształtowanie rejonu dworca kolejowego jako ośrodka 
kontaktu alternatywnych form transportu publicznego i prywatnego, 

− Współpraca z sąsiednimi gminami i władzami województwa w promocji 
przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej z Ukrainą i krajami bałtyckimi oraz   
w lobbingu na rzecz powstania powiązań kolejowych i autostradowych relacji Warszawa- 
Lwów  i  Kraków-Białystok-Wilno, a także na rzecz budowy pasażersko-towarowego 
dworca lotniczego w okolicach Lublina, 

− Kontynuacja strategii rewitalizacji Starego Miasta i śródmieścia Lublina, jako 
przestrzenno-kulturowych aspektów tożsamości miasta – przy współpracy ze 
środowiskami zapewniającymi żywotność gospodarczą i kulturową (z założeniem 
restytucji tradycji mieszczańskich), 

− Rozwój form stymulacji i koordynowania procesów inwestycyjnych w obszarach 
wymagających rehabilitacji i przebudowy przy udziale wielu podmiotów publicznych  
i prywatnych – ze szczególnym naciskiem na poprawę funkcjonowania i wizerunku części 
miasta w rejonie dworca PKP, 

− Współpraca władz miasta z ośrodkami akademickimi w celu zapewnienia rozwoju uczelni 
i zwiększenia udziału środowiska akademickiego w kształtowaniu atmosfery miasta, 

− Tworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o profilach 
zgodnych z sektorami specjalizacji i wykorzystujących potencjał naukowy, a także firm 
oferujących przedsiębiorstwom obsługę kapitałową i doradztwo, organizację imprez 
targowych i promocyjnych, 

− Ochrona funkcji mieszkalnych w centrum miasta i poprawa standardów mieszkaniowych 
w tradycyjnej zabudowie śródmiejskiej, 

− Stymulowanie działań na rzecz humanizacji osiedli prefabrykowanych – obejmująca nie 
tylko poprawę stanu technicznego zabudowy, ale także prowadząca do powstawania 
miejsc pracy, lepszej obsługi mieszkańców i zasadniczej poprawy estetyki osiedli  
(a szczególnie ich wyrazu krajobrazowego – przez likwidację kolizji widokowych), 

− Kontynuacja prac nad pielęgnacją istniejących parków, terenów rekreacyjnych  
i sportowych i zakładanie nowych terenów zielonych o wysokich walorach estetycznych  
i użytkowych, budujących korzystne warunki ekologiczne miasta oraz promocja działań 
na rzecz poprawy zdrowotności mieszkańców, 

− Aktywny udział w lobbingu na rzecz lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych o zasięgu 
ogólnopolskim w obszarach wschodniej Polski. 
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 Priorytety te odnoszą się jedynie do etapu wstępnego tworzenia warunków do realizacji 
tego scenariusza. Biorąc pod uwagę zależność jego zaistnienia od czynników niezależnych od 
władz miasta - można przypuszczać że realizacja takich przygotowań jest obarczona pewnym 
ryzykiem. Jednakże obserwacja tempa zmian gospodarczych i trendów politycznych, pozwala 
stosunkowo wysoko ocenić prawdopodobieństwo zaistnienia tego właśnie scenariusza lub 
jego poważnej części. Co istotniejsze – scenariusze alternatywne, redukujące wzrost 
kontaktów zewnętrznych miasta niosą ze sobą poważne zagrożenia, które okazują się bardzo 
kosztowne dla budżetu miasta. W porównaniu z poprzednim scenariuszem – priorytety 
powyższe wymagać będą stosunkowo mniejszych wydatków na inwestycje finansowane 
wyłącznie z budżetu miasta, natomiast znacznie istotniejsze stają się działania organizacyjno-
systemowe mobilizujące prywatne lub społeczne inwestycje finansowane także z innych 
źródeł. Poziom komunalnych wydatków inwestycyjnych może okazać się zbliżony w obu 
wypadkach, lecz omawiany tu scenariusz pociąga za sobą wzrost zamożności całego miasta, 
generując pośrednio wzrost dochodów jego budżetu, gdy tymczasem poprzedni scenariusz 
określa sposoby łagodzenia skutków postępującej pauperyzacji w warunkach niekorzystnej 
koniunktury. 

 

Wnioski 

 Prawdopodobieństwo zaistnienia scenariusza kontaktów minimalnych można ocenić 
obecnie na stosunkowo niewielkie, nie przekraczające 10 procentowe jego zaistnienie byłoby 
skutkiem nałożenia niekorzystnych czynników zewnętrznych. Realizacja scenariusza 
maksymalnego rozwoju kontaktów zewnętrznych zależy natomiast nie tylko od czynników 
zewnętrznych, które kształtują się dość pomyślnie, ale także od gotowości całej społeczności 
lubelskiej do wykorzystania możliwości płynących z takiego otwarcia. Zakorzeniona przez 
dziesięciolecia niska ocena walorów miasta i regionu, przyzwyczajenie do  rozwiązań  
o obniżonej jakości i niedowład aspiracji mogą stanowić istotną blokadę dla podjęcia 
trudniejszych zadań, zwłaszcza tych, które zakładają współpracę różnych podmiotów i nie 
opierają się na utrwalonych rutynach postępowania. 

 Porównanie tych obu skrajnych scenariuszy w obszarze priorytetów polityki lokalnej 
ukazuje znaczny obszar działań wspólnych dla obu scenariuszy. Dotyczy on przede 
wszystkim rehabilitacji obszarów już zurbanizowanych i modernizacji układu obsługi 
komunikacyjnej miasta, co wynika z potrzeby odrabiania zaległości rozwojowych. 
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ANEKS 4.2. WARIANTY PRZEBIEGU ZEWNĘTRZNYCH RELACJI 
DRÓG RUCHU SZYBKIEGO /AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE/ 

 
 

 Dynamiczny i systematyczny w ostatnich latach wzrost ruchu kołowego, w tym 
ciężkiego (TIR–y, autobusy, pociągi drogowe), związanego z ruchem trans-granicznym 
wywołuje potrzebę budowy dla miasta Lublina tras obwodowych w ciągach dróg 
ekspresowych na kierunkach wschód – zachód  (relacja granica państwa –Zamość – 
Warszawa / i północ – południe / relacja Białystok – Rzeszów). 

 W planach zagospodarowania przestrzennego gmin bezpośrednio przyległych do 
Lublina rezerwowane są korytarze dla przeprowadzenia  ruchu tranzytowego, omijającego 
miasto dla wyżej wymienionych relacji. 

 Uwzględniając dotychczasowe opracowania planistyczne, ujmujące przebieg dróg 
ekspresowych omijających Lublin, przedstawia się trzy warianty możliwych rozwiązań. 

 

Wariant I 

 Przebieg dróg ruchu szybkiego usytuowany w możliwie bliskim sąsiedztwie  
zainwestowania miejskiego (w/g wytycznych planowania układu komunikacyjnego miasta 
Lublina opracowanych przez BPRW w Warszawie). Relacja północ-południe przebiega po 
zachodniej stronie miasta, a wschód-zachód po północnej i północno-wschodniej stronie 
miasta. Drogi te krzyżują się po północnej stronie miasta na terenie gminy Jastków.  
W wariancie tym zakłada się częściowy przebieg tych tras przez tereny miejskie oraz 
wykorzystanie istniejących odcinków dróg zamiejskich. Jednakże jego realizacja wiąże się  
z wieloma kolizjami i niekorzystnym ukształtowaniem terenu. 

 

Wariant II 

 Układ dróg ruchu szybkiego w/g tego wariantu ujęty jest w Studium zagospodarowania 
Aglomeracji Lubelskiej i usytuowany jest całkowicie poza granicami miasta . Relacja północ 
-południe zakładana jest w bliskim sąsiedztwie po wschodniej i południowo-wschodniej 
stronie miasta, natomiast relacja wschód-zachód po północnej stronie. Skrzyżowanie tras 
przewiduje się na terenie gminy Wólka. Trasy te prowadzone są całkowicie po nowym 
śladzie. 

 

Wariant III 

 W wariancie tym zakłada się przebieg dróg ekspresowych zapewniających relacje 
obwodowe  dla Lublina po południowej, zachodniej i północno-wschodniej stronie. Relacje 
północ-południe przebiega w znacznej odległości na zachód od granic miasta całkowicie po 
nowej trasie . Dla relacji wschód–zachód wykorzystuje się częściowo istniejący odcinek drogi 
dwujezdniowej Lublin-Piaski oraz przewiduje  nowy przebieg na północny-wschód i północ 
od granic miasta. Po południowej stronie miasta, poza jego granicami lecz w bliskiej 
odległości, przewiduje się powiązanie relacji Warszawa-Zamość i Rzeszów-Białystok. Układ 
ten zapewnia wszystkie relacje obwodowe dla ruchu tranzytowego, łącznie z dogodną relacją 
dla kierunku wschodniego i południowego.  

 

 



 274 



 275 



 276 



 277 

ANEKS 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOGRAFIA  I  ZATRUDNIENIE 



 278 

ANEKS 4.3. DEMOGRAFIA I ZATRUDNIENIE 
 
4.3.1. Uwagi ogólne 
 Zjawiska ludnościowe dla lat 1995 – 2010 scharakteryzowano w oparciu o opracowaną 
przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie, indywidualną prognozę ludności dla 
miasta. Prognoza sporządzona została na podstawie zbiorczej prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego dla miast województwa lubelskiego. Bazę wyjściową stanowiły stan  
i struktura ludności w roku 1994. 
 Transformacja ustrojowa, jaka dokonała się w ostatnich latach, zakłóciła ustalone  
z wieloletnich koncepcji ludnościowych, tendencje przekształceń demograficznych. Zbyt 
krótki zaś okres badań poszczególnych zjawisk ludnościowych nie może stanowić podstawy 
do ostatecznych uogólnień i prognoz. Dlatego też w niniejszym tekście przybliżono tylko te 
zjawiska ludnościowe, dla których możliwym się stało względne rozpoznanie – dla 
pozostałych zrezygnowano z prognozowania zmian. 
 Brak danych dotyczy: 
− rozróżnienia przyrostu liczby ludności w wyniku rozwoju biologicznego oraz w wyniku 

dodatnich sald migracji z terenów sąsiednich, 
− migracji ludności, 
− dojazdów do pracy w Lublinie i wyjazdów z miasta, 
− informacji odnośnie aktywności zawodowej w grupie wieku 18 – 24 lata oraz w  wieku 

poprodukcyjnym. 
 
4.3.2. Wielkość  zaludnienia 
 Na koniec 1995 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 372,94 tys. w tym  18,34 tys. 
mieszkańców – użytkowników różnych form zamieszkania zbiorowego, przebywających  
w mieście przez okres dłuższy niż dwa miesiące. 

 Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych rejonach miasta, oszacowana przez 
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie na podstawie zaktualizowanej dokumentacji do 
Narodowego Spisu Powszechnego, przedstawiała się następująco: 
 

Tab. 1. Rozkład liczby mieszkańców w rejonach na podstawie danych WUS w Lublinie za 1995r. 

 

Rejon 

Ludność  

ogółem 

% udział mieszkańców 
w rejonach 

I  ŚRÓDMIEŚCIE 71700 20.2 

II  RURY 81500 23.0 

III  SŁAWINEK 17300 4.9 

IV  LEMSZCZYZNA 56800 16.0 

V  KALINOWSZCZYZNA 48600 13.7 

VI  ZADĘBIE 3400 1.0 

VII KOŚMINEK 33500 9.4 

VIII DZIESIĄTA 39400 11.1 

IX  ZEMBORZYCE 2400 0.7 

  LUBLIN 354600 100% 
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4.3.2.1. Struktura wieku i  płci 

  

 Z przedłożonych przez WUS w Lublinie, grup wiekowych ludności w różnym ujęciu,  
w niniejszym opracowaniu wyodrębniono przekrój strukturalny według społeczno-
ekonomicznych grup wieku, które najbardziej obrazują istotę zmian strukturalnych  
i następstw z nich wynikających, tj.: 

1. dzieci w wieku żłobkowym  (0–2 lata), 

2. dzieci w wieku przedszkolnym  (3–6 lat), 

3. dzieci w wieku szkoły podstawowej  (7–14 lat ), 

4. młodzież w wieku przygotowania do zawodu  (15–18 lat ), 

5. młodzież w wieku studenckim, zawierania małżeństw i tworzenia nowych 
gospodarstw domowych (19–24 lata), 

6. ludność w wieku zdolności do pracy (18–64 lat dla mężczyzn) i (18–59 lat dla kobiet), 

7. ludność w wieku emerytalnym (65 lat i więcej dla mężczyzn i 60 lat i więcej dla kobiet). 

 
Tab. 2. Liczba ludności w grupach wiekowych na podstawie danych WUS w Lublinie za 1995r. 

Grupa wieku Liczba 
ludności 

% udziału 

   0–2 11458 3.2 

   3–6 17647 5.0 

   7–14 46328 13.1 

 15–18 26347 7.5 

 19–24 36143 10.2 

 18–64M 85177 24.1 

 18–59K 90039 25.5 

 65 i powyżej M 11793 3.3 

 60 i powyżej K 28717 8.1 

OGÓŁEM: 353649 100% 

 
Tab. 3. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w mieście na podstawie 
danych WUS w Lublinie za 1995r. 

Grupa wieku Liczba ludności % udziału 

ludność ogółem w tym w wieku: 353649 100% 

przedprodukcyjnym 0–17 lat 95556 27.0 

produkcyjnym 18–64 M, 18–59 K 217583 61.5 

poprodukcyjnym 65 i powyżej M, 

60 i powyżej K 

40510 11.5 
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 Brak rozpoznania zjawiska aktywności zawodowej w grupie wieku 18–24 lata  
i włączenie jej w całości do grupy zawodowo czynnej, daje nieprawdziwy (sztucznie 
zawyżony) ilościowy obraz grupy produkcyjnej.  

 

4.3.2.2. Prognoza rozwoju ludności 

  

 Wielkość zaludnienia miasta w roku 2010 oszacowana została na 387088 mieszkańców, 
tzn. przez okres najbliższych 15 lat przyrost mieszkańców wyniesie 33439,  
tj. 9.5 %. Wielkość tę oszacowano przy założeniu, że zmiany strukturalne i tendencje wzrostu 
liczby ludności ogółem w mieście, w latach 1995–2010 będą się kształtowały podobnie, jak 
przyjęto w prognozie GUS dla miast województwa lubelskiego. 

 W prognozie określono liczbę ludności ogółem dla poszczególnych lat według grup 
wieku. Brak jest informacji, odnośnie przyrostu liczby mieszkańców w wyniku rozwoju 
biologicznego oraz migracji z terenów zewnętrznych. 

 

 
Tab. 4. Przewidywany rozwój liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych na podstawie danych 
WUS w Lublinie za 1994r. 

Grupa wieku rok 1994 rok 2010 

 liczba ludności % udziału liczba ludności % udziału 

   0–2 lata 11458 3.2 15019 3.9 

   3–6 lat 17647 5.0 20206 5.2 

   7–14 lat 46328 13.1 34528 8.9 

 15–18 lat 26347 7.5 18464 4.8 

 19–24 lata 36143 10.2 34567 8.9 

 18–64 M 85177 24.1 101876 26.3 

 18–59 K 90039 25.5 103234 26.7 

 65 lat i powyżej M 11793 3.3 17352 4.5 

 60 lat i powyżej K 28717 8.1 41842 10.8 

OGÓŁEM: 353649 100% 387088 100% 

 

 

Tab. 5. Przewidywany udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym na 
podstawie danych WUS za 1994r. 

Grupa wieku rok 1994 rok 2010 

 liczba ludności % udziału liczba ludności % udziału 

 Ludność ogółem, 

 w tym w wieku: 

353649 100% 387088 100% 

 przedprodukcyjnym 95556 27.0 83533 21.6 

 produkcyjnym 217583 61.5 244361 63.1 

 poprodukcyjnym 40510 11.5 59194 15.3 
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 Z przedstawionej prognozy ludności dla miasta wynika, że istotą perspektywicznego 
rozwoju będą znaczące zmiany strukturalne, a nie ilościowe: 

− spadek liczby ludności w grupie przedprodukcyjnej, przy minimalnym wzroście grupy 
wieku 0–2 lata i 3–6 lat, 

− nieznaczny wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym przy niewielkim spadku 
udziału grupy wieku 19–24 lata, (brak wskaźnika aktywizacji zawodowej w grupie wieku 
18–24 lata – liczba ludności w całości włączona została do grupy zawodowo czynnej), 

− wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym przy znaczącej przewadze kobiet w tej 
grupie. 

 Przeciwstawne sobie tendencje, tj. spadek ilości dzieci i wzrost ilości osób starszych, są 
wyrazem szybko postępującego procesu starzenia się mieszkańców miasta, a tym samym 
narastania poważnych zadań dla polityki społecznej i gospodarczej.  

 System gospodarki rynkowej w niewielkim stopniu uwzględnia zjawiska społeczne. 
Jednakże w zależności od kierunku zmian społeczno-gospodarczych procesy demograficzne 
zawsze będą pochodną rozwoju gospodarczego – zatem rozwój gospodarczy powinien 
wymusić ich przemianę.  

 

4.3.3. Zatrudnienie 

               

 Na dzień 31 grudnia 1995 roku liczba osób pracujących w gospodarce narodowej na 
terenie miasta wynosiła 149634 osoby. 

 Wielkość ta, usystematyzowana w układzie zgodnym z Europejską Klasyfikacją 
Działalności (EKD), wyszacowana została przez WUS w Lublinie w oparciu  
o sprawozdawczość statystyczną za rok 1994 i obejmuje tylko pracujących w obszarze miasta 
bez względu na  miejsce zamieszkania pracowników. 

 Ustalenie liczby pracujących według miejsca zamieszkania uzyskać można jedynie  
z Narodowego Spisu Powszechnego. 

 Przedstawiona struktura działowa zatrudnienia, mierzona liczbą pracujących  
w poszczególnych wyodrębnionych statystycznie działach gospodarki narodowej, 
odzwierciedla wiodące funkcje miasta.        

 Miasto cechuje wysoki poziom koncentracji miejsc pracy, głównie w sferze 
niematerialnej, co wiąże się z rozbudowaną bazą usług wyższego rzędu, tzn. szkolnictwa 
wyższego i nauki, wyspecjalizowanej służby zdrowia i kultury, szkolnictwa średniego, usług  
i handlu, administracji ogólnej i specjalnej. 

 Znacznie niższy poziom koncentracji miejsc pracy dotyczy sfery materialnej, tzn. 
przemysłu i budownictwa. Skutkiem recesji, której uległy przede wszystkim duże i średnie 
zakłady przemysłowe, mniej zdolne do pokonania technicznej i kapitałowej bariery 
restrukturyzacji, jest głównie spadek stopnia wykorzystania możliwości produkcyjnych, a co 
za tym idzie spadek zatrudnienia i stopy inwestycji. 

 Natomiast drobna przedsiębiorczość, która w znacznej mierze przeszła z sektora 
prywatnego, nie uległa w tak dużym stopniu recesji i najbardziej elastycznie dostosowała się 
do praw wolnego rynku, prawa popytu i podaży, rentowności i koncentracji przestrzennej. 
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Tab. 6. Liczba pracujących w gospodarce narodowej w układzie EKD według WUS w Lublinie za 1995r. 

L.p. Sekcje EKD Ilość pracujących % udziału 

1 OGÓŁEM 149634 100% 

2 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 5512 3.7 

3 Rybołówstwo i rybactwo 10 – 

4 Przemysł 31888 21.3 

5 Budownictwo 11847 7.9 

6 Handel i naprawy 29675 19.8 

7 Hotele i restauracje 1846 1.2 

8 Transport, składowanie i łączność 12411 8.3 

9 Pośrednictwo finansowe 5153 3.4 

10 Obsługa nieruchomości i firm 7614 5.1 

11 Administracja publiczna i obrona narodowa 4340 3.0 

12 Edukacja 17071 11.4 

13 Ochrona zdrowia i opieka socjalna 17794 11.9 

14 Pozostała działalność usługowa komunalna, 
socjalna i indywidualna 

4473 3.0 

 

 

4.3.3.1. Miejsca  pracy 

 

 Miasto Lublin, z racji położenia i pełnionych funkcji jest atrakcyjnym rynkiem pracy, 
nie tylko dla stałych mieszkańców, ale również dla aktywniejszych mieszkańców aglomeracji 
lubelskiej, a nawet regionu. Ogółem miasto dysponuje ok. 150 tys. miejsc pracy – z czego  
44 tys. w sferze produkcji materialnej (przemysł, budownictwo) i 30 tys. w handlu. Dużą ilość 
miejsc pracy angażują lokalne i ponadlokalne funkcje publiczne w zakresie ochrony zdrowia, 
opieki socjalnej i edukacji – 35 tys.  

 Struktura branżowa miejsc pracy jest właściwa dla gospodarki w stadium transformacji. 
Obecnie cechuje się: 

− spadkiem udziału funkcji produkcyjnych o charakterze przemysłowym, 

− stagnacją na niskim poziomie w budownictwie, 

− powolnym, ale systematycznym wzrostem udziału handlu i pozostałej sfery usług, 
zwłaszcza związanych z pośrednictwem finansowym i obsługą nieruchomości. 

 Rozmieszczenie miejsc pracy w układzie przestrzennym jest nierównomierne. Skupiają 
się one przede wszystkim w strefach koncentracji usług oraz na terenach przemysłowo-
składowych. Niemal połowa miejsc pracy koncentruje się w strefie śródmiejskiej i w 
dzielnicy Rury. Dalsze 40% na terenach Zadębia, Kośminka, Dziesiątej (zwłaszcza na 
przemysłowym Wrotkowie), oraz Lemszczyzny (głównie na Bursakach). Zwraca uwagę mała 
ilość miejsc pracy w zachodniej części miasta, w dzielnicy Sławinek, co przy rosnących 
dojazdach na tym kierunku, z aglomeracji może wywołać w bliskiej przyszłości problemy 
przewozowe. 
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4.3.3.2.  Bezrobotni 

 

 Liczba bezrobotnych w mieście, zarejestrowanych w Rejonowym Biurze Pracy, na 
koniec 1995 roku wynosiła 21398 osób, w tym 12282 kobiet i  9116 mężczyzn. 

 W ciągu 6 miesięcy liczba bezrobotnych zmalała o 1463 osoby i na koniec czerwca 
1996 roku wynosiła 19935 osób, w tym 11786 kobiet i 8149 mężczyzn.  

 Aktualnie trudno jednoznacznie ocenić, czy zaobserwowany w krótkim okresie czasu 
spadek liczby bezrobotnych przyjmie tendencję stałą. 

 

4.3.3.3. Rozkład zatrudnienia według wielkości firm i dzielnic miasta 

 

 Dla zobrazowania rozłożenia podstawowych wielkości charakteryzujących miasto, tzn. 
ilość mieszkańców i zatrudnienie w poszczególnych rejonach, wykorzystano sporządzony 
przez WUS w Lublinie, wykaz adresowy podmiotów gospodarczych zaewidencjonowanych  
w systemie REGON, z podaniem podstawowego rodzaju działalności zgodnie z EKD oraz 
podsumowanie zatrudnienia w wyznaczonych obszarach (dane jednostkowe o zatrudnieniu są 
utajnione), wraz z podaniem ilości zameldowanych  (na okres stały i czasowy ) mieszkańców. 

 Ogółem na koniec 1995 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 385431 osób, 
zaewidencjonowanych było 25925 podmiotów gospodarczych, w których zatrudnionych było 
199791 osób. 

 Uzyskane wielkości, dotyczące zarówno ilości mieszkańców, jak też zatrudnienia są 
różne od podanych wcześniej, a w przypadku zatrudnienia ogólnie dla miasta znacznie 
przewyższają, oszacowaną w oparciu o sprawozdawczość, statystyczną liczbę pracujących. 

 Przyczyny należy upatrywać w fakcie: 

− dublowania zatrudnienia (osoba pracująca dodatkowo zgłosiła własną działalność), 

− niepokrywania się miejsca zgłoszenia adresu domowego osoby prowadzącej działalność,  
z miejscem faktycznej lokalizacji, 

− nie wyrejestrowania zgłoszenia mimo zaprzestania działalności,  

− w przypadku przedsiębiorstw, mających kilka zakładów (filii), ilość pracujących podana 
jest łącznie pod adresem zakładu macierzystego.  

 Jednakże mimo świadomości, że przytoczone wielkości w poniższej tabeli nie są 
ścisłe, nie mniej jest to jedyny aktualnie dostępny materiał, który umożliwia wpisanie ich  
w układ przestrzenny miasta, a tym samym pozwalający na przybliżenie charakteru 
poszczególnych – wydzielonych obszarów miasta i częściowe choćby rozpoznanie zmian, 
jakie zaszły w nich w ostatnim okresie czasu. 
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Tab. 7. Rozkład zatrudnienia w rejonach miasta na podstawie danych WUS w Lublinie za 1995r. 

 Ilość 

Rejon mieszkańców podmiotów 
gospodarczych 

zatrudnienie 

I  ŚRÓDMIEŚCIE 77870 6871 81141 

II  RURY 91848 5339 16854 

III  SŁAWINEK 18912 1957 10015 

IV  LEMSZCZYZNA 61288 3869 19248 

V  KALINOWSZCZYZNA 52326 2709 11757 

VI  ZADĘBIE 3638 243 23378 

VII KOŚMINEK 36495 2091 17176 

VIII DZIESIĄTA 40415 2706 19894 

IX ZEMBORZYCE 2639 140 328 

 OGÓŁEM: 385431 25925 199791 

 



 

 

Tab.8 ZESTAWIENIE ZNANYCH ZJAWISK LUDNOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH LAT 1970 - 1996 ORAZ PROGNOZOWANYCH DO ROKU 2010 

lata Stan prognozowany 

Lp Wyszczególnienie 
1970 1975 1978 1980 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2000 2005 2010 

Stan 
określony 
planem 

na 
perspekty

wę 

1. Liczba mieszkańców 239905 271355 290420 304423 327000 339901 351153 350765 350377 351646 352521 354600 355415 361058 372930 387088 440000 

2. Przyrost naturalny:                  

 – wskaźnik na 1000 mieszkańców  10,7 10,1 10,1 8,3 4,8 3,1 2,5 2,1 2,1 1,8 0,9 0,8     

 – w liczbach bezwzględnych  2903 2933 3075 2702 1623 1102 895 751 691 628 308 262     

                   

3. Saldo migracji  5120 3380 3759 939 2990 579 209 -41 580 583 1333 687     

                   

4. Przyrost mieszkańców w roku / w latach  8023 6313 6834 3641 4613 1681 1104 710 1271 1211 1641 949 5643 11872 14158  

                   

5. Struktura wieku:                  

 – ludność w wieku przedprodukcyjnym 28,5  25,6 28,6  28,2  27,2 26,8  25,7 24,9 24,1 23,6 21,5 21,6 28 

 – ludność w wieku produkcyjnym 61,6  61,2 61,1  61  61,3 61,4  62,2 62,5 62,9 63,7 64,8 63,1 59,9 

 – ludność w wieku poprodukcyjnym 9,9  13,2 10,2  10,8  11,5 11,8  12,1 12,6 13 12,7 13,7 15,3 12,1 

                   

6. Przekrój strukturalny ludności wg. tzw.                  

 społeczno-ekonomicznych grup wieku                  

 0 - 2 lata    5,2         2,9   3,9 4,2 

 3 - 6 lat    6,4         4,5   5,2 5,1 

 7 - 14 lat    10         11,6   8,9 10,1 

 15 - 18 lat    7         6,7   4,8 8,7 

 19 - 24 lata             11,5   8,9  

 18 - 64 lata M    28,8         30,6   26,3 25,3 

 18 - 59 lat K    32,4         32,3   26,7 30,6 

 65 lat i powyżej M    2,9         3,9   4,5 3,7 

 60 lat i powyżej K    7,3         9,1   10,8 8,4 
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  Tab. 9.  DZIAŁOWA STRUKTURA ZATRUDNIENIA W LATACH 1980 - 1996 
 lata 

Wyszczególnienie 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 * 1995 1996 
Wyszczególnienie wg klasyfikacji EKD 

     24340  27685    1. Ilość podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON 
               wg liczby pracujących: 
     22369  25986        –    do 5 lat 
     1231  1101        –    6 - 20 
     274  220        –    21 - 50 
     291  250        –    51 - 200 
     175  128        –    powyżej 200 

1. Zatrudnienie ogółem 149173 155785 165285  � 144138   � 149634   2. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji EKD z danymi 
               o podmiotach, w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób 
               � - bez rolników indywidualnych  
               � - z rolnikami indywidualnymi 

     115686 114815 120476  119943 123377 3. Pracujący w gospodarce narodowej wg sekcji EKD bez rolników 
               indywidualnych oraz bez danych o podmiotach, w których liczba 
               pracujących nie przekracza 5 osób 

2. Zatrudnienie w działach            
2.1. Rolnictwo i leśnictwo 5580 4940 4105     5522   – Sekcja A i B - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybołówstwo 

                                      i rybactwo 

2.2. Przemysł i budownictwo 39511 55856 56277  28227 27694 26275 31888 27266 27728 – Sekcja D - Działalność produkcyjna - przemysł 
2.2. Budownictwo 16124     12123 11913 11847 10226 10729 – Sekcja F - Budownictwo 

2.3. Transport i łączność, gosp 30736 34745 39954    11411 12411 10983 10759 – Sekcja I - Transport, składowanie i łączność 
       komunalna i mieszkaniowa,            
       składy, magazyny            

2.4. Szkolnictwo wyższe, oświata 17919 19378 21727  19088 18912 16801 17071 16891 17235 – Sekcja M. - Edukacja 
       i wychowanie            

2.5. Zdrowie i opieka społeczna 7552 12078 14863  13651 15011 17048 17794 16893 17196 – Sekcja N - Ochrona zdrowia i opieka socjalna 
2.6. Handel, rzemiosło 11362 14722 16908  11337 11201 13738 29675 14636 15187 – Sekcja G - Handel i naprawy 
2.6. Gastronomia 2773       1846   – Sekcja H - Hotele i restauracje 
2.7. Administracja państwowa, 10327 9982 6523   3622 4005 4340 4353 4662 – Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa 
       gospodarka, wymiar sprawiedliwości            
       organizacje, społeczne i polityczne            

2.7. Finanse i ubezpieczenia 1606       5153   – Sekcja J - Pośrednictwo finansowe 
        7614   – Sekcja K - Obsługa nieruchomości i firm 

2.8. Kultura, kultura fizyczna 3721 4084 4928     4473   – Sekcja O - Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna 
       usługi inne                                i indywidualna 

     19415 22582 23173 19086 19086  4. Zarejestrowani bezrobotni 
           Uwaga: 1995 * - dane uzyskano z WUS w Lublinie w ramach 
                                      indywidualnego zlecenia - obejmują również  
                                      podmioty, w których liczba pracujących jest mniejsza 
                                      niż 5 osób 
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ANEKS 4.4. ZAKŁADANE WSKAŹNIKI I STANDARDY  

WYPOSAŻENIA MIASTA 
 

4.4.1. Wskaźniki i standardy 

 

TYPOLOGIA : 

 

Wskaźniki dla monitorowania stanu bieżącego – w oparciu o materiały spisów 
powszechnych, danych statystycznych WUS i badań socjologicznych, określające : 

• warunki obsługi miasta (korzystanie z sieci miejskich, wskaźnik ilości parkingów, 
wykorzystanie komunikacji publicznej),  

• standardy jakościowe warunków mieszkaniowych – gęstości zaludnienia (ogólna  
i lokalna), liczba osób na jedno mieszkanie, średnia powierzchnia mieszkalna na osobę, 
średnia wielkość mieszkań, powierzchnia terenów zielonych na mieszkańca, wyposażenie 
w urządzenia sportowe i rekreacyjne, lokalne proporcje ilości miejsc pracy do liczby 
mieszkańców, średni czas dojazdu do pracy, zmianowość szkół i liczebność klas, obsługa 
zdrowotna i poziom usług kulturalnych, 

• potencjał ekonomiczny – poziom bezrobocia, średnie wynagrodzenie, poziom 
wykształcenia ludności, poziom korzystania ze świadczeń socjalnych, struktura 
działalności gospodarczej (podział na branże, klasyfikacja wg wielkości zatrudnienia, 
klasyfikacja według wielkości rocznych obrotów), wskaźnik lokalnej cyrkulacji dochodów 
ludności (do opracowania metodologii pomiarów i do wprowadzenia), przyrost miejsc 
pracy. 

 

Wskaźniki planistyczne o znaczeniu strategicznym – w oparciu o przyjęte założenia 
polityki samorządu i w relacji do sytuacji innych miast polskich oraz możliwych tendencji 
gospodarczych, określające tempo zmian w przewidywalnej perspektywie czasowej : 

• warunki obsługi miasta – przyrost długości sieci magistralnych i lokalnych i wzrost 
terenów w zasięgu infrastruktury, tempo modernizacji infrastruktury istniejącej, 
możliwości rozwoju systemu komunikacji miejskiej i poprawa skomunikowania  
z ważnymi ośrodkami zewnętrznymi (czas dojazdu przy zastosowaniu różnych środków 
komunikacji), oczekiwany przyrost liczby miejsc parkingowych (ogólny i lokalny), 

• standardy jakościowe warunków mieszkaniowych – tempo modernizacji istniejących 
zasobów mieszkaniowych, pożądany wzrost powierzchni mieszkalnej/osobę, tendencje 
demograficzne, oczekiwany roczny przyrost powierzchni mieszkalnych, oczekiwany 
roczny przyrost zagospodarowanych terenów zielonych i rekreacyjnych, pożądany przyrost 
izb lekcyjnych, oczekiwane oferty kulturalne i urządzenia sportowe, pożądany przyrost 
miejsc pracy w terenach mieszkaniowych, oczekiwane zmiany w organizacji komunikacji 
publicznej i poprawa relacji komunikacyjnych, 

• potencjał gospodarczy – zakładane tempo i kierunki zmian rynku pracy, oczekiwany 
wzrost zamożności, wykorzystanie potencjału edukacyjnego pracowników, określenie 
kierunków preferencji gospodarczych, korygowanie efektywności gospodarczej przez 
politykę podatkową (strefy specjalne, ulgi miejscowe lub branżowe od inwestycji). 

 Konsekwencją przyjętych wskaźników strategicznych powinny być długookresowe 
wytyczne do kształtowania budżetu miasta, łącznie z udziałem wydatków inwestycyjnych  
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w budżecie i z określeniem poziomu finansowania poszczególnych dziedzin  
(a w szczególności remontów zasobów komunalnych i modernizacji infrastruktury 
technicznej i społecznej), a także możliwość określenia programów współdziałania 
samorządu z innymi podmiotami (z uczelniami, z mieszkańcami, z prywatnym biznesem). 

 

Wskaźniki i standardy postulatywne o znaczeniu realizacyjnym – stosowane do określenia 
warunków dla nowych inwestycji i dla programów poprawy stanu istniejącego 
zainwestowania. Ich znaczenie polega na otwieraniu możliwości poprawy funkcjonowania 
miasta lub jego fragmentów przez miejscowe kompensowanie występujących niedoborów  
i nieprawidłowości. Charakter tych standardów powinien mieć charakter lokalny, a ich 
egzekwowanie będzie możliwe na drodze zawarcia odpowiednich zapisów w planach 
miejscowych lub przez negocjacje z inwestorami. Studium uwarunkowań i rozwoju miasta 
zawierać powinno zakres priorytetowych standardów i ogólne ramy ich stosowania: 

• warunki obsługi miasta: wymóg, aby kanalizacja sanitarna była warunkiem koniecznym 
przy budowie wodociągów ma zasadnicze znaczenie dla  warunków ekologicznych miasta; 
zakaz stosowania ogrzewania o wysokiej emisji pyłów i spalin dla rejonów o wysokim 
stopniu urbanizacji wpływa zasadniczo na jakość środowiska całego miasta; wymóg 
zapewnienia parkingów dla obsługi własnych potrzeb powinien dotyczyć całego miasta  
i wszystkich funkcji, natomiast w samym śródmieściu powinien zostać powiększony  
o skalę lokalnego niedoboru miejsc parkingowych; w rejonach rozwoju działalności 
gospodarczej w połączeniu z innymi funkcjami (mieszkalnictwem, zielenią) szczególnie 
istotne jest respektowanie wymogu o ekologicznej nieuciążliwości nie tylko samej 
działalności, ale także transportu obsługującego; dla potrzeb bezpieczeństwa  
i funkcjonalności układu komunikacyjnego wskazane jest stosowanie w uzasadnionych 
wypadkach ograniczeń czasu parkowania, tonażu samochodów, a także godzin 
dopuszczenia do ruchu dostawczego; w obszarach, gdzie występują zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego wskazane jest stosowanie wymogów oświetlenia przestrzeni 
otwartych, bram i zaułków, lub wręcz przyłączenie tego oświetlenia do sieci oświetlenia 
ulicznego, 

• standardy jakościowe warunków mieszkaniowych – przy występującym niedoborze 
mieszkań następuje okresowe obniżenie wymagań ich użytkowników, które już 
doprowadziło do nadmiaru mieszkań o niskich standardach powierzchniowych  
i użytkowych, co z kolei ma wpływ na negatywną ocenę sytuacji mieszkaniowej  
w odbiorze społecznym. Poziom cen mieszkań zastępuje regulacje standardów 
wewnętrznych mieszkań, ale czynniki związane z kontekstem przestrzennym  
i funkcjonalnym wymagają zastosowania pewnych standardów urbanistycznych dla 
nowych zespołów mieszkaniowych. Dotyczyć one powinny między innymi: zapewnienia 
parkingów i garaży w ilości 1 miejsce na 1 mieszkanie; bezwzględnego wymogu 
zadrzewienia parkingów naziemnych – proponowany wymóg 1drzewo na 2 miejsca 
parkingowe w zewnętrznym obrysie nawierzchni utwardzonej; zapewnienia zieleni 
przydomowej w ilości minimalnej 0,6 m2/mieszkanie; ograniczenia stopnia zabudowy 
terenu i powierzchni utwardzonej działki w zależności od lokalizacji w mieście; wymogi 
rozszerzenia programu inwestycji o lokale usługowe w obszarach gdzie występuje ich 
niedobór lub tendencja do lokowania usług w obiektach substandardowych; stosowania 
ochrony przed uciążliwością ruchu kołowego ze zmianą metody (złagodzenie wymogów 
dotyczących odległości budynków od ulicy przy jednoczesnym zastosowaniu wymogów  
o stosowaniu stolarki dźwiękoszczelnej, barier akustycznych lub innych form łagodzenia 
tej uciążliwości), 
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• pozostałe wymagania kształtujące warunki życia regulować inne wskaźniki strategiczne. 
Na terenach zainwestowanych, gdzie prowadzone są inwestycje dogęszczające lub 
programy renowacyjne wskaźniki te powinny funkcjonować jako regulacje ograniczające 
skalę dogęszczenia funkcji mieszkalnych, a jednocześnie poprawiające standardy całości 
osiedli. Dla obszarów o wielofunkcyjnej zabudowie śródmiejskiej istnieje potrzeba 
dostosowania tych wskaźników do warunków lokalnych – zbyt radykalne egzekwowanie 
pewnych standardów może ograniczyć zasadność inwestowania i uniemożliwić 
wprowadzanie stopniowej poprawy warunków życia. Na tych terenach uzasadnione jest 
stosowanie ograniczeń wysokości zabudowy ustalane na podstawie unikania nadmiernego 
zacieniania mieszkań w zabudowie przyulicznej i na podstawie lokalnej tradycji 
zabudowy, 

• potencjał gospodarczy – przy uznaniu, że podstawowym regulatorem inwestycji 
gospodarczych pozostaje rynek, podstawowym zadaniem planistycznym staje się 
egzekwowanie norm ekologicznych i koherentna obsługa całości terenu. Wymogi 
ekologiczne reguluje stosowna ustawa, a zapis planistyczny o dopuszczalnej kategorii 
uciążliwości (np. w granicach działki) powinien być wystarczającą regulacją. 
Ustanowienie minimalnych norm dla obsługi parkingowej i dojazdowej dla usług może 
okazać się niemożliwe do egzekwowania w niektórych lokalizacjach – proponuje się 
rozwiązanie polegające na alternatywnej egzekucji –  zapewnienie miejsc parkingowych na 
działce inwestora mógłby być egzekwowany bezpośrednio lub też w drodze udziału  
w finansowaniu budowy parkingów ogólnodostępnych, za pośrednictwem budżetu miasta. 
Konsekwentne ustanowienie systemu opłat za parkowanie jest warunkiem koniecznym dla 
dążenia inwestorów do zapewnienia własnych miejsc parkingowych i dla opłacalności 
inwestowania w budowę parkingów wielopoziomowych. Istotnym problemem dla 
podmiotów gospodarczych usytuowanych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych jest 
sprawa podłączenia wjazdów od tych tras bez wywoływania kolizji w ruchu 
samochodowym.  

 

Wymogi estetyczne są najtrudniejsze do egzekwowania na drodze zapisów prawnych  
i normatywów. Jednakże skala degradacji estetycznej miasta i obniżenie oczekiwań 
społecznych w tym względzie przemawiają za ich wprowadzeniem, przynajmniej na zasadzie 
procedur ograniczających dużą kolizyjność z krajobrazem miasta i promujących rozwiązania 
o większym prawdopodobieństwie stosowania prawidłowych rozwiązań architektonicznych. 
Proponuje się zastosowanie zapisu, ograniczającego wysokość zabudowy do pięciu 
kondygnacji naziemnych lub do 16 metrów, jako obowiązujący w całym mieście. Dla 
obiektów o wyjątkowej funkcji i lokalizacji przepis ten mógłby być zastąpiony wymogiem 
rozpisania konkursu architektonicznego z opracowaniem analizy krajobrazowej. W obszarze 
śródmieścia i zwartej tradycyjnej zabudowy można dodatkowo wprowadzić wymóg 
stosowania dachówki ceramicznej (wzorem np. Pragi), co zdecydowanie poprawiłoby walory 
krajobrazowe miasta. Bardziej precyzyjne określenie wymogów krajobrazowych  
i estetycznych jest możliwe na podstawie szczegółowej analizy krajobrazowej. Dotychczas 
funkcjonujące reguły konserwatorskie odgrywają rolę jedynego skutecznego narzędzia 
prawnej ochrony walorów estetycznych, jednak działanie ogranicza się tylko do stref ochrony 
konserwatorskiej. 

 

Proponowane wielkości standardów strategicznych 

Warunki obsługi miasta  – modernizacja istniejącego układu sieci podziemnych i ulic 
powinna utrzymywać się na dotychczasowym poziomie przez najbliższe lata  
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i obejmować nie mniej niż 6,4% sieci rocznie z uwagi na nadrabianie wieloletnich zaległości i 
niskie standardy wykonawstwa lub znaczną ich amortyzację – takie tempo gwarantuje 
modernizację całości układu sieci w przeciągu 15 lat z uwzględnieniem  uzupełnienia 
uzbrojenia terenów zainwestowanych. Po osiągnięciu prawidłowego stanu obsługi tempo 
modernizacji można zmniejszyć tak, aby zapewnić renowacje istniejącej infrastruktury co 25 
lat (tj. na poziomie 4% rocznie). Finansowanie modernizacji infrastruktury podziemnej i 
uzupełnień należy stopniowo przesuwać na rzecz dysponentów sieci. W okresie najbliższych 
10 lat plany rozbudowy sieci powinny zostać ograniczone do obsługi obszarów już 
uruchomionych inwestycyjnie.  

Standardy jakościowe warunków mieszkaniowych :  

• do czasu osiągnięcia wskaźnika rzędu 25 m2/mieszkańca uzasadnione jest przyjęcie tempa 
poprawy powierzchniowych standardów mieszkaniowych na poziomie 3% rocznie 
(przy przyroście liczby mieszkańców ok. 1% rocznie oznacza to przyrost substancji 
mieszkaniowej rzędu 250 tys. m2 rocznie). Zasiedlenie obecne na poziomie średnio  
3 osoby/ mieszkanie będzie miało tendencje spadkowe i można oczekiwać, że do 2010 
roku będzie się kształtować na poziomie 2,5 osób na mieszkanie, czyli, że liczba mieszkań 
powinna wzrosnąć do 160 tysięcy, czyli o około 3600 mieszkań rocznie, a więc o 1500 
mieszkań rocznie więcej niż obecnie (nie licząc ewentualnej utraty liczby mieszkań 
adaptowanych na inne funkcje lub poddanych wyburzeniom). Z powyższych obliczeń 
wynika, że średnia wielkość nowych mieszkań powinna wynosić ok. 70 m2. Biorąc pod 
uwagę perspektywę obniżenia inflacji i wprowadzane nowe rozwiązania finansowania 
budownictwa takie podwojenie tempa budowy mieszkań nie jest założeniem nierealnym, 
natomiast w początkowym okresie nie jest wskazane forsowanie jego wprowadzenia 
kosztem działalności remontowej, 

• jednocześnie ze względu na stan istniejącej zabudowy niezbędne jest przyjęcie tempa 
modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych odrębnie dla różnych form 
zabudowy (z pominięciem zabudowy jednorodzinnej) – dla zabudowy śródmiejskiej 
starszej niż 58 lat należy przyjąć tempo modernizacji pozwalające na modernizację całego 
zasobu tego typu w okresie do 15 lat (min. 6,4 % zasobu rocznie), przy czym dla 
budynków komunalnych wskazane byłoby skrócenie tego okresu do 10 lat (10% zasobu 
rocznie); – dla powojennej zabudowy wielorodzinnej starszej niż 25 lat – tempo 
modernizacji nie powinno być niższe niż 5 % zasobu rocznie. Modernizacja zabudowy 
wielorodzinnej młodszej niż 25 lat wymaga już rozpoczęcia, choćby z racji wypracowania 
organizacji procesu renowacji zasobów. Poczynając najpóźniej od 2005 roku tempo tej 
modernizacji powinno wynosić 8 – 10%  zasobu rocznie, ze wskazaniem na potrzebę 
opracowania programów rehabilitacji dla całych osiedli i przyjęciem częściowej wymiany 
zasobu w przypadkach budynków o zbyt wysokich kosztach modernizacji i dużej 
dysfunkcjonalności mieszkań (n.p. część wieżowców). Wobec tak znacznych potrzeb 
modernizacyjnych wskazane jest pilne wprowadzenie mechanizmu kumulowania opłat 
czynszowych z przeznaczeniem na remonty kapitalne – powinien to być wymóg 
egzekwowany restrykcyjne w budynkach komunalnych, a promowany w spółdzielniach  
i domach prywatnych. Po okresie nadrabiania zaległości i dla zabudowy powstającej od 
1990 roku stały wskaźnik modernizacji istniejących zasobów zabezpieczający przed 
degradacją  wymaga przeprowadzania remontów kapitalnych co 25 lat, czyli na średnim 
poziomie 4 % zasobów rocznie. Zastosowanie wolniejszego tempa modernizacji grozi 
znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na nowe mieszkania i powiększaniem obszarów 
zdegradowanych w mieście – stąd uzasadnione byłoby ustanowienie modernizacji 
zasobów istniejących jako jednego z podstawowych priorytetów polityki miasta, 
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• istotne dla jakości życia w mieście docelowe wskaźniki zieleni urządzonej (poza zielenią 
przydomową) przyjęto w oparciu o wzory francuskie na poziomie 10m2/mieszkańca, co 
wobec obecnych 7 m2/mieszkańca wydaje się realistycznym założeniem do 2010 roku. 
Oznacza to przyjęcie średniego tempa urządzania nowych terenów zielonych na poziomie 
około 11 ha rocznie (przyjmując, że tryb urządzania zieleni jest pięcioletni – prace nad 
urządzaniem nowych terenów zieleni powinny rocznie obejmować średnio 55 ha). 
Urządzanie terenów zieleni przydomowej (istniejącej i projektowanej) należeć powinno do 
zakresu modernizacji zasobów mieszkaniowych i do wskaźników postulatywnych dla 
nowych inwestycji. Jednocześnie należy przyjąć 10 letni cykl prac pielęgnacyjnych dla 
istniejących terenów zielonych (10% zasobów czyli ok. 25 ha rocznie) i ich stałe 
utrzymanie, 

• warunki edukacji na poziomie podstawowym odgrywają istotną rolę w określaniu 
standardów jakościowych zabudowy mieszkaniowej. Obecna obsługa w tym względzie jest 
bardzo zróżnicowana. Z uwagi na prawidłowość procesu dydaktycznego należy dążyć do 
sytuacji, w której liczebność klas nie będzie przekraczać 25 uczniów, a liczebność szkół 
podstawowych nie przekroczy 800 uczniów, przy maksymalnej dopuszczalnej 
zmianowości na poziomie 1,5 (obecnie tyle wynosi średnia zmianowość). Przyjęcie tych 
wskaźników pozwala określić w których dzielnicach miasta niezbędne jest budowanie 
szkół. W chwili obecnej rejony szkolne o wyraźnie przekroczonych wskaźnikach grupują 
się w dzielnicy Czuby, gdzie 6 rejonów szkolnych obsługuje blisko 10 tys uczniów, 
średnia zmianowość wynosi 1,86, a liczebność klas przekracza często 30 uczniów 
Przyjmując nawet 10% spadek liczby uczniów, występuje tam potrzeba udostępnienia 
około 50 nowych sal lekcyjnych (czyli dwóch szkół) dla zapewnienia prawidłowych 
warunków edukacji w południowo wschodniej części miasta. Występują także lokalne 
przeciążenia szkół w obszarze Śródmieścia, Kalinowszczyzny, Czechowa i Felina. 
Potrzeba budowy szkół ponadpodstawowych, a zwłaszcza liceów ogólnokształcących jest 
również ewidentna, choć sposób funkcjonowania tych szkół nie wiąże się z rejonizacją, 

• wobec decentralizacji procesów inwestycyjnych istotne jest nałożenie standardów 
dotyczących zapewnienia warunków parkowania w terenach mieszkaniowych.  
W rejonie Śródmieścia, gdzie parkingi dla mieszkańców stanowią niewielki udział  
w ogólnych potrzebach parkingowych związanych z funkcjonującymi usługami,  
a jednocześnie występuje dobowe przesunięcie w czasie użytkowania tych parkingów – 
zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków wymaga jedynie realizacji parkingów 
dla obsługi usług. W dzielnicach mieszkaniowych, a zwłaszcza w osiedlach budowanych 
w latach 70. i 80. konieczne jest uzupełnienie liczby miejsc parkingowych do standardu  
1 miejsce na 1 mieszkanie, zanim zostaną podjęte działania dotyczące uzupełnienia 
programu funkcjonalnego tych osiedli (o dogęszczenia, kompleksy usług, miejsca pracy) – 
w chwili obecnej samochody powodują dewastację zieleni przydomowej i zasadniczo 
pogarszają jakość życia i warunki bezpieczeństwa na osiedlach. 

 

4.4.2. Docelowe wskaźniki i standardy  

 

4.4.2.1. Mieszkalnictwo  

– ogólne wskaźniki określające zapotrzebowanie na mieszkania ( do założenia w studium  
i planie miejscowym) : 

1. całkowity przyrost ludności (na 1000 mieszkańców) –   ok. 8,0 do ok. 10,0, 

2. w tym : przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców)  –   ok. 1,0, 
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3. przeciętna powierzchnia użytkowa na głowę mieszkańca – z 17,8 m2 w 1995 do  
19,0 m2 w 2000 i do 25 m2 w 2010r., 

4. pożądany minimalny roczny wzrost standardów powierzchni mieszkalnej – ok. 
0,5m2/osobę rocznie, 

5. średnio liczba osób na mieszkanie – obecnie ok. 3,0 – oczekiwana tendencja  
spadkowa liczebności rodzin do ok. 2,5 osób na mieszkanie w 2010r., 

6. liczba osób na izbę – obecnie 0,91 – pożądany wskaźnik ok. 0,75 (jako wtórny 
przydatny do monitoringu), 

 

– ogólne wskaźniki określające jakość przestrzeni mieszkalnej (jako wytyczne do 
projektowania i dla programów rehabilitacji istniejących terenów mieszkaniowych lub 
uzupełnień ich zainwestowania) : 

1. liczba miejsc parkingowych na mieszkanie – 1,0, 

2. parkingi naziemne – wymagane zadrzewienie 1 drzewo na 2 miejsca parkingowe  
w obrysie zewnętrznym powierzchni utwardzonej, 

3. urządzona zieleń przydomowa (łącznie z placami zabaw) – min. 0,7 m2/mieszkańca  
w odległości do 50 metrów od budynku mieszkalnego, 

4. ogólny wskaźnik powierzchni nieutwardzonej w granicach lokalizacji – w strefie 
zabudowy śródmiejskiej min. 15 % powierzchni kwartału, poza śródmieściem min.  
50 % obszaru w granicach lokalizacji, 

5. wskaźnik lokalnych miejsc pracy dla terenów mieszkaniowych – co najmniej  
5 wydzielonych miejsc pracy na 100 mieszkań w promieniu do 500 metrów. 

 

 Realizacja wskaźników1–4 następowałaby dwoma metodami : (1) – jako integralna 
część realizacji zagospodarowania terenu, egzekwowana w momencie dopuszczenia obiektu 
do użytkowania, lub (2) w przypadku zaistniałych ograniczeń terenowych – jako zobowiązanie 
finansowe inwestora wobec budżetu miasta, jako należność przeznaczona na realizację 
wymaganego programu na terenach publicznych w odległości do 100 metrów od budynku dla 
zieleni przydomowej i do 500 metrów dla parkingów. Warunki płatności powinna ustalić 
Rada Miejska na podstawie kosztów realizacji urządzeń. Wskaźnik 5. obowiązywałby jako 
wytyczna do opracowań urbanistycznych i precyzowania programów użytkowych inwestycji 
(dla obszarów o mniejszym wskaźniku możnaby stosować ulgi podatkowe dla nowo 
powstających podmiotów gospodarczych). 

 

4.4.2.2. Usługi – obiekty użyteczności publicznej 

– handel i usługi działające na zasadzie komercyjnej należy traktować jako regulowane 
prawami rynku (możliwa stymulacja mniej rentownych usług podstawowych może być 
dokonywana metodą ulg podatkowych dla potrzebnych form działalności – zgłaszanych 
przez samorządy mieszkańców), 

– usługi oświaty podstawowej należy określać na podstawie lokalnych danych 
demograficznych – docelowy standard obsługi dla szkół podstawowych należy oceniać 
lokalnie wg liczby pomieszczeń klasowych przy założeniu zmianowości nie większej niż 
1,5 (obecnie od 1.0 do 3.0 średnio dla miasta – 1,6) i liczebności klas nie przekraczającej 
25 uczniów, 
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– standardowe wyposażenie każdej szkoły w salę gimnastyczną należy traktować jako 
wymóg obligatoryjny do 2010 roku. Należy dążyć do wyposażenia co piątej szkoły 
podstawowej w krytą pływalnię. Użytkowanie urządzeń sportowych szkół powinno mieć 
charakter częściowo otwarty z przyzwoleniem na płatne korzystanie z majątku szkoły 
poza godzinami lekcyjnymi, 

– biblioteki, kina, domy kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne o problematycznej 
dochodowości wymagają specyficznych metod realizacji i funkcjonowania – 
zapotrzebowanie na część tych obiektów można określać na podstawie zgłoszeń 
lokalnych przedstawicieli, inne – o nieujawnionym zapotrzebowaniu (brak nawyków) 
wymagają działań promocyjnych. Można wyróżnić kilka podstawowych zasad dla tego 
typu usług: 

• biblioteki, o istniejącej gęstej sieci należy stopniowo transformować w kierunku 
doinwestowania wybranych kilku dużych obiektów o wysokim poziomie usług 
(komputeryzacja, zwiększanie oferty księgozbioru, sprzęt audiowizualny), a pozostałe 
punkty biblioteczne redukować w miarę przenoszenia się ich czytelników do lepiej 
wyposażonych bibliotek – taki model gwarantuje w dłuższym okresie czasu poprawę 
stanu bibliotek i stopniową redukcję kosztów ich obsługi bez niebezpieczeństwa utraty 
stałych czytelników, 

• istnienie niskodochodowych usług należy wspomagać metodą łączenia ich  
z działalnością komercyjną – przy stymulowaniu powstawania instytucji non-profit dla 
obsługi całych kompleksów usługowych, 

• powstawanie nowych obiektów tego typu należy sytuować w miejscach 
gwarantujących dużą frekwencję użytkowników i finansować ich budowę z budżetu 
miasta przy współudziale inwestorów zainteresowanych atrakcyjnością lokalizacji. 

 



 

 

 

Tab. 10.  OCENA JAKOŚCI PRZESTRZENI MIASTA LUBLINA NA TLE PORÓWNYWALNYCH 

   ZE SOBĄ 12 DUŻYCH MIAST W POLSCE 

 

Lp. W a r t o ś c i Pozycja 

miasta Lublina 

Kolejność miast w ocenie poszczególnych wartości 

1.  Jakość środowiska przyrodniczego 11 Bydgoszcz, Katowice, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Białystok, Kraków, 
Gdynia, Lublin, Warszawa. 

2.  Jakość zagospodarowania 3 Katowice, Białystok, Lublin, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Szczecin, Gdynia, Łódź. 

3.  Atrakcyjność krajobrazu miejskiego 11 Poznań, Kraków, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, 
Białystok, Lublin, Gdynia. 

4.  Potencjał społeczny 4 Kraków, Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław, Gdynia, Szczecin, Gdańsk, Białystok, 
Katowice, Bydgoszcz, Łódź. 

5.  Poziom warunków życia 3 Łódź, Warszawa, Lublin, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Białystok, Katowice, 
Bydgoszcz, Gdynia, Szczecin. 

6.  Aktywność społeczeństwa i władz 7 Gdańsk, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdynia, Wrocław, Lublin, Łódź – Bydgoszcz, 
Szczecin – Białystok, Poznań. 

7.  Jakość gospodarki 12 Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Katowice, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, 
Gdynia, Białystok, Lublin. 

8.  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 9 Warszawa, Szczecin, Katowice, Gdynia, Łódź, Gdańsk, Białystok, Kraków, Lublin, 
Wrocław, Poznań, Bydgoszcz. 

9.  Jakość powiązań zewnętrznych 10 Szczecin, Gdańsk, Poznań, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, 
Wrocław, Lublin, Łódź, Białystok. 

I.  OCENA  GENERALNA 9 Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź, Wrocław, Lublin, 
Gdynia – Bydgoszcz, Białystok. 

II.  LICZBA  MIESZKAŃCÓW 10 Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, 
Lublin, Białystok, Gdynia. 

 

  Informacje zaczerpnięto z opracowań wykonanych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie. 
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Tab. 11.  UZYSKANE WSKAŹNIKI W WYBRANYCH ELEMENTACH INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ  

   NA TLE DUŻYCH MIAST W POLSCE – STAN NA 1992 ROK 

 

informacje ogólne sytuacja mieszkaniowa wybrane elementy infrastruktury społecznej 
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1 Warszawa 495 1644,5 3222 364,9 0,90 2,67 47,9 17,9 2,10 78,8 8,9 8701 2778 65,9 1,80 5204 131 8700 73,3 

2 Łódź 295 838,4 2842 384,2 0,89 2,56 46,5 18,2 2,15 66,5 5,8 8825 3063 51,9 2,73 4483 121 5990 22,6 

3 Kraków 327 744,0 2275 319,3 0,96 2,95 51,4 17,4 2,76 61,8 8,0 10479 2341 56,2 3,44 3895 109 6098 56,0 

4 Wrocław 293 640,7 2187 319,9 0,90 3,00 55,4 18,5 2,61 69,6 9,8 7280 2976 53,6 1,48 3426 100 6407 34,1 

5 Poznań 261 582,9 2234 318,7 0,88 3,03 57,6 19,0 2,09 53,8 6,7 8210 2602 60,9 1,55 3912 104 6939 30,1 

6 Gdańsk 262 461,7 1762 316,5 0,94 3,07 51,8 16,9 2,11 41,6 7,3 12478 2374 48,9 0,61 3607 115 6790 26,5 

7 Szczecin 301 416,4 1383 317,0 0,89 3,04 55,5 18,2 2,53 73,1 7,8 7571 4239 51,1 0,81 4842 107 9052 14,1 

8 Bydgoszcz 175 383,6 2192 316,0 0,90 3,07 53,4 17,4 2,88 53,7 7,3 10361 2937 50,4 0,65 4038 151 6502 10,2 

9 Katowice 165 359,9 2181 363,3 0,83 2,62 54,1 20,7 3,10 53,1 8,6 8778 2546 51,2 0,81 4336 83 6314 24,3 

10 Lublin 147,5 350,4 2375 307,9 0,91 3,08 52,0 16,9 2,30 47,3 8,3 9778 2245 49,1 1,53 3808 93 3850 35,2 

 pozycja Lublina 10 10 4 10 8 10 6 10 6 9 4 7 10 9 5 3 2 1 3 

Dane zaczerpnięto z opracowań wykonanych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie,  

oraz z rocznika statystycznego GUS. 

 



ANEKS 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWARUNKOWANIA  JAKOŚCIOWE  ROZWOJU 
MIASTA  LUBLINA  W  ZWIĄZKU   

Z  PODNIESIENIEM   DO  RANGI  EUROPOLU 
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ANEKS 4.5. UWARUNKOWANIA JAKOŚCIOWE ROZWOJU MIASTA 
LUBLINA W ZWIĄZKU Z PODNIESIENIEM DO RANGI EUROPOLU. 

 
 Zakłada się ustalenie na obszarze miasta stref selektywnego rozwoju, w których 
obowiązywać będą określone zasady gospodarowania zasobami i przestrzenią miejską. Strefy 
te podzielić można na trzy grupy tematyczne: 

 

1. Strefy działań strategicznych i interwencyjnych ze strony władz samorządowych: 

– strefy prowadzenia ofensywnej polityki gruntowej (scalenia, tworzenie i obrót 
zasobami, marketing w gospodarce gruntami), 

– strefy rewaloryzacji i rewitalizacji zdegradowanych terenów zainwestowania 
miejskiego, 

– strefy intensywnych działań w zakresie obsługi i przygotowania technicznego 
terenów, 

– strefy wskazane do objęcia opracowaniami planistycznymi, 

– strefy różnego sposobu gospodarowania mieniem komunalnym, 

– strefy wspierania i stymulowania procesów inwestycyjnych. 

 

2. Strefy systemu ekologicznego i ochrony przyrody: 

– strefy ochrony unikatowych walorów przyrodniczych i zasobów środowiska  
przyrodniczego, 

– strefy zachowania ciągłości przestrzennej miejskiego systemu ekologicznego, 

– strefy działań rewaloryzacyjnych i interwencyjnych zmierzających do poprawy 
wykorzystania terenów otwartych i obszarów zieleni dla funkcji wypoczynku, 

– strefy ochrony tożsamości przyrodniczej miasta. 

 

Wykaz obiektów wymagających objęcia ochroną prawną oraz zasobów środowiska 
przyrodniczego 

 

Rezerwaty przyrody 

− rezerwat „Stasin”, w uroczysku „Stary Gaj”, pow. 24,31 ha – skupisko brzozy czarnej –
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 03. 12. 1981r. (MP nr 29, 
poz. 271 § 6), 

− rezerwat projektowany „Górki Czechowskie” (florystyczno-krajobrazowy), 

− rezerwat projektowany „Skarpa Jakubowicka”. 

 

Wykaz pomników przyrody 

 

Lp. Nazwa gatunkowa Nr dokumentacji Woj. 
Konserwatora 

Obwód pnia 
w cm 

Lokalizacja 

1 dąb szypułkowy 73 385 cmentarz Rzymsko-Katolicki przy 
ul. Lipowej 
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2 2 dęby szypułkowe 221 317, 296 Plac Litewski 

3 2 klony pospolite 222 254, 267 Plac Litewski 

4 topola czarna 223 470 Plac Litewski 

5,6 3 dęby szypułkowe 224, 225 306, 307, 346 pas drogowy ulicy 
Sławinkowskiej 

7 2 szakłaki pospolite 110 130, 92 ulica Bernardyńska – przy bramie 
wjazdowej do szkoły Vetterów 

8 3 miłorzęby chińskie 111 190, 190, 240 ulica Lipowa – na trawniku przed 
wejściem do cmentarza 

9 kasztanowiec biały 299 380 ulica Krzywa, przy kościele  
Św. Mikołaja na Czwartku 

10 kasztanowiec biały  387 360 ulica Staszica 16 przy szpitalu 

11 szpaler 27 dębów 377 120-300 droga gruntowa przy POD 
„Węglinek” 

12 dąb szypułkowy 378 345 ulica Kraśnicka przed posesją 2a 

13 6 buków pospolitych  388 170-480 Aleje Racławickie 44 – teren 
jednostki wojskowej 

14 dąb szypułkowy 379 360 zachodnia część parku Węglin 

15 dąb szypułkowy 380 270 południowa część parku Węglin 

16 miłorząb dwuklapowy 297 275 park Abramowice, teren szpitala 
psychiatrycznego 

17 dąb burgundzki 298 240 park Abramowice, teren szpitala 
psychiatrycznego 

18 topola biała 381 610 południowa część Ogrodu 
Saskiego 

19 lipa drobnolistna 382 405 ulica Biernackiego w pobliży 
kaplicy OO Karmelitów na 
terenie szpitala 

20 3 lipy drobnolistne 383 250-480 ulica Jaśminowa 16, posesja  
p. Mariana Piątkowskiego 

21 miłorząb dwuklapowy 384 112 ulica Trześniowska 42, posesja  
p. Wandy Korsak 

22 jesion wyniosły 385 340 ulica Trześniowska 42, posesja  
p. Wandy Korsak 

23 szpaler 10 lip 386 205-460 ulica Trześniowska 42, posesja  
p. Wandy Korsak 

24 2 szpalery lip 
drobnolistnych 

35+15 drzew 

389 120-470 Ośrodek Marina nad Zalewem 
Zemborzyckim 

25 dąb bezszypułkowy, 
odmiana nieszpułkolistna 

390 175 skwer przy ulicy Ewangelickiej 
przed budynkiem Sądu 
Wojewódzkiego 

26 lipa drobnolistna 391 365 skwer przy ulicy Ewangelickiej 
przed budynkiem Sądu 
Wojewódzkiego 

27 lipa drobnolistna 392 335 skwer przy ulicy Ewangelickiej 
przed budynkiem Sądu 
Wojewódzkiego 

28 kasztanowiec biały  280 skwer przy ulicy Ewangelickiej 
przed budynkiem Sądu 
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Wojewódzkiego 

29 dąb szypułkowy  280 ulica Chmielna 1, teren Kliniki 
Okulistycznej 

30 dąb szypułkowy  430 ulica Chmielna 1, teren Kliniki 
Okulistycznej 

31 dąb szypułkowy  290 Stary Gaj – polana, część 
oddziału 148 

 

Użytki ekologiczne projektowane  

− „Górki Czechowskie”, 

− „Dzbenin”, 

− „Wola Sławińska”, 

− „Zimne Doły”, 

− „Dolina Bystrzycy”, 

− „Zadębie”. 

 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe projektowane 

− „Uroczysko Krężnickie”, 

− „Dolinka Jakubowicka”, 

− „Derkaczowe Łąki”. 

 

Parki istniejące 

− Park Ludowy, pow. 30,78 ha, 

− Ogród Saski, pow. 12,76 ha, 

− Park Bronowice, pow. 2,6 ha, 

− Park Węglin, pow. 4,20 ha, 

− Park Abramowice, pow. 17,0 ha, 

− Park Podzamcze, pow. 2,90 ha, 

− Park Rusałka, pow. 6,30 ha, 

− Park Rury, pow. 30 ha, 

− Park Akademicki, pow. 5,5 ha, 

− Park Czechów, pow. 9,40 ha, 

− Wąwóz Kompozytorów Polskich, pow. 3,80 ha, 

− Wąwóz Kalinowszczyzna, pow. 12,0 ha, 

− Park-skwer przy ulicy Filaretów, pow. 3,19 ha. 

 

Założenia ogrodowe (zachowane we fragmentach) 

− Park na Felinie, pow. 0,5 ha, 

− Park Konstantynów, pow. 0,7 ha, 
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− Park Zemborzyce, pow. 2,5 ha, 

− Park Dzbenin, pow. 0,65 ha, 

− Park Wola Sławińska, pow. 2,5 ha. 

 

Ogrody klasztorne 

− Ogród SS Wizytek (dawny ogród SS Urszulanek), ulica Narutowicza, 

− Ogród OO Salezjanów, pow. 0,40 ha, ulica Kalinowszczyzna, 

− Ogród Seminaryjny, pow. 0,60 ha, 

− Ogród SS Szarytek, pow. 0,30 ha, 

− Ogród dziedzińcowy Pałacu Biskupiego, pow. 0,3 ha, ulica S. Wyszyńskiego. 

 

Cmentarze 

− cmentarz rzymsko-katolicki, pow. 12,99 ha, ulica Lipowa, 

− cmentarz rzymsko-katolicki, pow. 11,62 ha, ulica Unicka, 

− cmentarz prawosławny, pow. 2,26 ha, ulica Lipowa, 

− cmentarz Ewangelicki, pow. 1,06 ha, ulica Ewangelicka, 

− cmentarz Wojskowy, pow. 1,90 ha, ulica Biała, 

− cmentarz Mariawicki, pow. 0,3 ha, ulica Bazylianówka, 

− cmentarz komunalny, pow. 25 ha, Droga Męczenników Majdanka, 

− cmentarze wyznaniowe w Głusku, Zemborzycach i przy ulicy Kalinowszczyzna o łącznej 
powierzchni 9,08 ha, 

− cmentarz żydowski, pow. 2,40 ha – nieczynny – ulica Kalinowszczyzna, 

− cmentarz żydowski grzebalny, pow. 8,40 ha, ulica Walecznych, 

 

Ogrody dydaktyczne 

− Muzeum Wsi Lubelskiej, pow. 27 ha, Al. Warszawska, 

− Ogród Botaniczny, pow. 25 ha, Al. Warszawska. 

 

Lasy 

− kompleks leśny „Dąbrowa”, pow. 832,02 ha, 

− kompleks leśny „Stary Gaj”, pow. 453,98 ha, 

− kompleks „Wólka Abramowicka”, pow. 117,62 ha, 

− kompleks „Zemborzyce Kościelne”, pow. 43,27 ha, 

− kompleks „Prawiedniki I i II, pow. 108,31 ha. 

 

Źródła 

− w Parku Bronowickim rejon Starych Łazienek, 

− w Dolinie Bystrzycy pomiędzy mostem kolejowym a mostem na ulicy Żeglarskiej. 
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3. Strefy ochrony wartości kulturowych i krajobrazu miejskiego: 

– strefy ochrony konserwatorskiej, 

– strefy regulacji procesów urbanizacyjnych w celu ochrony, porządkowania  
i wzbogacania krajobrazu miejskiego, 

– strefy widokowe, 

– strefy, w których regulowana będzie intensywność wykorzystania terenu. 

 

 Problemy zasobów kulturowych i ich ochrony są przedmiotem równoległego 
opracowania „Studium wartości kulturowego krajobrazu i środowiska miasta Lublina”. 
Szczegółowy wykaz obiektów i obszarów zawiera uaktualniony w 1999r. „Katalog zasobów 
kulturowych miasta Lublina”. 
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ANEKS 4.6. WYKAZ DOKUMENTÓW UCHWALONYCH W FORMIE 
POLITYK DZIAŁANIA MIASTA 
 

1. Uchwała Nr XX/181/91 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 3 października 1991r.  
w sprawie kierunków działania na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w okresie 
perspektywicznym. 

2. Uchwała Nr XXVII/271/92 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 marca 1992r. w sprawie 
przystosowania obiektów budowlanych oraz dróg do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 

3. Uchwała Nr 203/XIX/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 31 sierpnia 1995r. w sprawie 
udzielania przez gminę bezzwrotnej pomocy finansowej na remontu 
wielomieszkaniowych domów stanowiących własność osób fizycznych, w których 
zamieszkują najemcy opłacający czynsz regulowany. 

4. Uchwała nr 219/XXII/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 19 października 1995r.  
w sprawie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarze Starego 
Miasta, aktualizacji „Programu Rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie oraz kierunków 
działań realizacyjnych w tym rejonie. 

5. Uchwała Nr 297/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 lutego 1996r. w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lublinie Nr 203/XIX/95 z dnia 31 sierpnia 1995r.  
w sprawie udzielania przez gminę bezzwrotnej pomocy finansowej na remonty 
wielomieszkaniowych domów, stanowiących własność osób fizycznych, w których 
zamieszkują najemcy opłacający czynsz regulowany oraz uchwały Nr 219/XXII/95 Rady 
Miejskiej w Lublinie z dnia 19 października 1995r. w sprawie koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarze Starego Miasta, aktualizacji 
„Programu Rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie oraz kierunków działań 
realizacyjnych w tym rejonie. 

6. Uchwała Nr 351/XXXV/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 4 lipca 1996r. w sprawie 
określenia głównych kierunków rozwoju miasta Lublina do roku 2000 oraz zasad polityki 
ekologicznej miasta. 

7. Uchwała Nr 143/XIV/95 z dnia 30 marca 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, 
wraz z uchwałą zmieniającą Nr 412/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia  
21 listopada 1996r. 

8. Uchwała Nr 419/XL/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1996r. w sprawie 
zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi Gminy. 

9. Uchwała Nr 493/XLIX/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 maja 1997r. w sprawie 
określenia polityki oświatowej miasta Lublina. 

10. Uchwała Nr 495/XLIX/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 maja 1997r. w sprawie 
określenia zasad polityki komunikacyjnej miasta Lublina. 

11. Uchwała Nr 537/LV/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 września 1997r. w sprawie 
określenia założeń polityki mieszkaniowej miasta Lublina. 

12. Uchwała Nr 681/LXIX/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 4 czerwca 1998r. w sprawie 
określenia założeń polityki miasta w zakresie lokalizacji dużych obiektów handlowo-
usługowych. 
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6. SPIS  MAP,  TABEL  I  WYKRESÓW 
 

Rys. 1. Schemat metody strategii rozwoju lokalnego i regionalnego 

Rys. 2. Strategia rozwoju – hierarchiczny układ celów 

Rys. 3. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Rozwój struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta 

Rys. 4. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Rewitalizacja zaniedbanych obszarów  
i zespołów mieszkaniowych przewidzianych do adaptacji 

Rys. 5. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Rozwój i kształtowanie form środowiska 
mieszkaniowego 

Rys. 6. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Struktura funkcjonalno-przestrzenna, 
Etapowanie realizacji inwestycji 

Rys. 7. Ideowy schemat modelu wartości kulturowych 

Rys. 8. Schemat ideowy wewnętrznych struktur stref 

Rys. 9. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Komunikacja 

Rys. 10. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Komunikacja – Rozwiązanie kierunkowe 

Rys. 11. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Systemy wodociągowe 

Rys. 12. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Systemy kanalizacji miejskiej 

Rys. 13. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Gazyfikacja miasta 

Rys. 14. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Ciepłownictwo 

Rys. 15. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Elektroenergetyka, Schemat sieci 
napowietrznej WN oraz rozmieszczenie GSZ i GPZ 

Rys. 16. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Telekomunikacja, Telekomunikacja Polska 
S.A., Lokalizacja i zasięgi central telefonicznych 

Rys. 17. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Telekomunikacja, Telekomunikacja Polska 
S.A., Główne ciągi kanalizacji telefonicznej TP S.A. 

Rys. 18. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Telekomunikacja, Netia Telekom, 
Lokalizacja i zasięgi central telefonicznych 

Rys. 19. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Telekomunikacja, Netia Telekom, Główne 
ciągi linii optotelekomunikacyjnych „OTK” 



 312 

Rys. 20. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Komunikacja – Wariant I przebiegu dróg 
ekspresowych 

Rys. 21. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Komunikacja – Wariant II przebiegu dróg 
ekspresowych 

Rys. 22. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina, Komunikacja – Wariant III przebiegu dróg 
ekspresowych 

Rys. 23. Liczba mieszkańców ogółem 

Rys. 24. Roczny przyrost ludności 

Rys. 25. Struktura wieku 

Rys.26a Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina. Ochrona środowiska kulturowego. Plan stref 
ochrony konserwatorskiej 

Rys.26b Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina. Ochrona środowiska kulturowego. Strefy 
ochrony widokowej i ekspozycji 

Rys. 27. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina. Kształtowanie i ochrona środowiska 

Rys. 28. Lublin 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublina. 

 

 

Tab. 1. Rozkład liczby mieszkańców w rejonach na podstawie danych WUS w Lublinie za 
1995r. 

Tab. 2. Liczba ludności w grupach wiekowych na podstawie danych WUS w Lublinie za 
1995r. 

Tab. 3. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  
w mieście na podstawie danych WUS w Lublinie za 1995r. 

Tab. 4. Przewidywany rozwój liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych 
na podstawie danych WUS w Lublinie za 1994r. 

Tab. 5. Przewidywany udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym  
i poprodukcyjnym na podstawie danych WUS w Lublinie za 1994r. 

Tab. 6. Liczba pracujących w gospodarce narodowej w układzie EKD według WUS  
w Lublinie za 1995r. 

Tab. 7.  Rozkład zatrudnienia w rejonach miasta na podstawie danych WUS w Lublinie za 
1995r. 

Tab. 8.  Zestawienie znanych zjawisk ludnościowych dotyczących lat 1970-1996 
Tab. 9. Działowa struktura zatrudnienia w latach 1980-1996 
Tab. 10. Ocena jakości przestrzeni miasta Lublina na tle porównywalnych ze sobą 12 dużych 

miast w Polsce 
Tab. 11. Uzyskane wskaźniki w wybranych elementach infrastruktury społecznej na tle 

dużych miast w Polsce, Stan 1992 rok 
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