
L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA
Uz - ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Upp - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Upx - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Uwagi wstępne:

1) Lista wskazuje obiekty – tj. założenia urbanistyczne, przestrzenie publiczne 
lub przestrzenie o potencjale kulturowym – wymagające niewątpliwie ochrony, 
wszystkie one są autentycznymi wartościami kultury Lublina i nie powinny być 
niszczone.  Szczególnej ochrony wymagają obiekty określone jako wartości rangi 
krajowej (nie tylko lokalnej).  

2) Nie jest to lista zamknięta. Prace nad nią powinna być kontynuowane 
w oparciu o bardziej wnikliwe badania spuścizny historycznej i naturalnej oraz 
potencjałów przestrzeni kulturowej Lublina.

3) Wskazania Listy powinny być uwzględnione w opracowywanym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, 
w planach miejscowych oraz w decyzjach o warunkach zabudowy.





Uz – ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE
Są to większe przestrzennie struktury urbanistyczne miasta Lublina – 
założenia, zespoły – powstałe w całości lub w części w latach 
powojennych, które ze względu na ich walory kulturowe, podnoszące 
tożsamość, atrakcyjność i kulturową rangę miasta, powinny być chro-
nione i trwale zachowane.

Uz.1      Dzielnica Rury (struktura)
Uz.2      Osiedle im. Adama Mickiewicza
Uz.3      Osiedle im. Juliusza Słowackiego
Uz.4      Osiedle Piastowskie
Uz.5      Osiedle ZOR Bronowice
Uz.6      Racławicka Dzielnica Mieszkaniowa – ZOR Zachód
Uz.7      Dzielnica Uniwersytecka – UMCS
Uz.8      Dzielnica Dziesiąta – „Miasto-ogród”
Uz.9      Osiedle TOR





L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.1
DZIELNICA RURY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się całą strukturę ogólną dzielnicy, tj.:
- kompleks 7 osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z programem usług,
- centrum dzielnicowe – Centrum Zana,
- dzielnicowy park rekreacyjny – Park Rury,
- dzielnicowy park sportowy – Globus,
jak w załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 50.-te i 60-te XX wieku.

Uzasadnienie Cała dzielnica Rury, w tym zwłaszcza zespół osadniczy LSM, jest unikatowym przy-
kładem konsekwentnej i twórczej adaptacji europejskiej myśli urbanistycznej lat pięć-
dziesiątych XX wieku – tj. modelu współczesnej dzielnicy mieszkaniowej, opartej na 
priorytecie dostępności pieszej – do warunków Lublina.  Szczególnym walorem jest har-
monijna spójność struktury i programu dzielnicy z bogatą rzeźbą terenu rejonu Rur. 
W efekcie, w myśl ówczesnego planu miasta, każde z osiedli dzielnicy umieszczono na 
oddzielnym, naturalnym wzgórzu, dostosowując je do jego naturalnej morfologii i boga-
to wyposażając w usługi oraz tereny zieleni i rekreacji (w strukturze każdego z osiedli jest 
ogród osiedlowy i ośrodek usługowy). Każde z osiedli, by zapobiec monotonii i wzmoc-
nić ich tożsamość przestrzenną, zaprojektowane zostało przez innego autora i wzboga-
cone swoistym zestawem akcentów plastycznych (rzeźb i in., będących m.in. plonem 
Lubelskich Spotkań Plastycznych z lat 1970.).W środku ciężkości struktury ulokowano 
usługowe centrum dzielnicowe – obecne Centrum Zana, a w suchych dolinach okala-
jących osiedla wraz z centrum główne drogi dojazdowe (Głęboka, Filaretów, Wileńska) 
bądź tereny parkowe (parki Rury i Globus).  Na wyróżnienie zasługuje też konsekwentna 
i zdyscyplinowana realizacja dzielnicy, zwłaszcza osiedli, brak większych pozaplanowych 
„dodatków” niszczących koncepcję i zachowanie znacznego obszaru pod centrum, chro-
niąc go przez dziesięciolecia przed presją nieplanowej zabudowy.  Zawdzięczać to należy 
przede wszystkim wyjątkowemu zespołowi twórców tego dzieła, zwłaszcza ówczesnemu 
prezesowi LSM Stanisławowi Kukuryce, ale też ówczesnej Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej, inspirującej i koordynującej rozwój miasta, w tym szczególnie dzielnicy Rury, 
której ogólna koncepcja przestrzenna była tam opracowana. W rezultacie dzielnica była 
wielokrotnie wyróżniana przez ekspertów krajowych i zagranicznych, kilkakrotnie na-
gradzana w kraju jako przykładowy model.

Orientacja położenia obiektu



Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!). 
Ochroną obejmuje się strukturę dzielnicy: osiedla mieszkaniowe, centrum usługowe, 
park rekreacyjny Rury i park sportowy Globus. Żaden z tych obszarów nie powinien 
zmienić przeznaczenia w całości ani w części. Osiedla powinny zachować swoją wiel-
kość i strukturę przestrzenną. Tereny w osiedlach przeznaczone do zabudowy, a dotych-
czas niezabudowane bądź wymagające przebudowy, powinny być zagospodarowywa-
ne zgodnie z pierwotnie planowaną funkcją, bądź funkcją poprawiającą warunki bytu 
mieszkańców osiedli. Nie należy wprowadzać zmian prowadzących do budowy nowych 
domów mieszkalnych i zwiększania liczby mieszkańców, należy natomiast poprawiać 
warunki bytu mieszkańców istniejących struktur. Niezbędne modernizacje, które mu-
szą być wprowadzane, zwłaszcza powiększanie ilości miejsc parkowania, nie powinny 
powodować naruszenia pierwotnej struktury, np. być realizowane kosztem terenów zie-
leni i rekreacji osiedli. Należy pamiętać, że, zgodnie z planami, perspektywiczne rezerwy 
pod parkingi osiedlowe były zachowane na terenach centrum dzielnicy – Centrum Zana 
i miały być tam zrealizowane.
W praktyce, centrum to – w rezultacie poważnych błędów jego realizacji, m.in. gwał-
townie rosnącego deficytu miejsc parkowania – zamiast wspomagać programowo osie-
dla, staje się obecnie ich realnym zagrożeniem. Samochody użytkowników Centrum nie 
znajdując w nim miejsca, zalewają sąsiadujące osiedla paraliżując ich funkcjonowanie 
i niszcząc zagospodarowanie (blokują osiedlowe parkingi, dewastują zieleń, utrudniają 
ruch na osiedlowych uliczkach). Zagrożenie to jest na tyle poważne i narastające, że 
może doprowadzić do zniszczenie tych osiedli, a więc też – dzielnicy. Wymaga zatem 
pilnie radykalnych i skutecznych przeciwdziałań ochronnych.
W sumie, dzielnica Rury – godna ochrony, jako wartość rangi ponadlokalnej, krajowej – 
powinna być skutecznie chroniona przed zagrażającym jej zniszczeniem, którego głów-
nymi sprawcami, jeśli chodzi o osiedla, są obecnie: konieczność  zaspakajania rosnących 
potrzeb terenowych pod miejsca dla samochodów, w warunkach braku odpowiednich 
terenów bądź ich spekulacyjnego ubytku, a zarazem zła koordynacja budowy centrum, 
skutkująca m.in. agresywną jego ekspansją na tereny osiedli. Wymaga to opracowania 
nowej – doraźnej i perspektywicznej – strategii rozwoju tej dzielnicy i ochrony jej war-
tości, która gwarantowałaby interesy miasta, ale też zaspakajała potrzeby mieszkańców 
dzielnicy, nie niszcząc poważnej kulturowej spuścizny, jaką ona obecnie i potencjalnie 
reprezentuje. Patrz także: Uz.2, Uz.3, Uz.4, Upp.11, Upp.12, Upp.13, Upp16, Upx.9, 
Upx.10, Upx.12.

Załączniki Załącznik Uz.1.1. Założenie urbanistyczne: Dzielnica Rury - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.2
OSIEDLE IM. ADAMA MICKIEWICZA

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury, przedmiotem szczególnej 
ochrony jest Osiedle im. Adama Mickiewicza LSM, w granicach określonych w załącz-
niku graficznym.

Czas powstania 1957-1966

Autorzy Architekt Feliks Haczewski i inż. Józef Maciejewski, z zespołem.

Uzasadnienie Wartością wymagającą szczególnej ochrony w tym osiedlu jest jego zieleń. Wprawdzie 
cała struktura osiedla, jego architektura i urbanistyka są przykładem dobrej szkoły miesz-
kalnictwa współczesnego – lat powojennych (niezależnie od mankamentów okresu w 
którym powstawały – ubóstwo programu mieszkań, niechlujne wykonawstwo itp.), ale 
wartością wyróżniające to osiedle co najmniej w naszym kraju są jego niezwykle bogate 
tereny zielone oraz ilość i bogactwo gatunków drzew i krzewów, które je wypełnia. Na 
wyróżnienie zasługuje ogród osiedlowy z aneksami  rekreacji (patrz Upp.11). Cała prze-
strzeń otwarta osiedla wzbogacona została rzeźbami (plenerowymi artystów rzeźbiarzy). 
To właśnie osiedle stało się przedmiotem szczególnej uwagi amerykańskich ekspertów i 
ich uznania dla polskiej szkoły planowania, której wyrazem jest – jak to określili – „bu-
dowa osiedli w parkach”. Bogactwo tej zieleni jest wartością docenianą również przez 
mieszkańców tego osiedla, jak i całego miasta. Stało się ważnym elementem struktury 
ekologicznej miasta, ale też jego kultury: każda pora roku staje się w tym osiedlu wyda-
rzeniem krajobrazowym.

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!).
Ochroną objąć należy całe osiedle im. Mickiewicza, tj. jego urbanistykę, jak i architek-
turę. Szczególnej ochrony godna jest jednak zieleń osiedla. Usuwanie drzew, krzewów 
czy umniejszanie terenów zielonych, czasem usprawiedliwione, w przypadku tego osie-
dla należy poprzedzać szczególnie wnikliwymi analizami, których celem powinna być  
przede wszystkim ochrona powstałej tu unikatowej wartości.  Więcej uwagi i środków 
należy przeznaczać też na utrzymanie tej wartości w odpowiedniej kondycji, jej rewitali-
zację i podnoszenie jakości, przyjmując, że stała się ona już wartością nie tylko tego osie-
dla i dzielnicy, ale całego Lublina, dobrze też świadczy o stosunku miasta do przyrody i 
kultury przestrzeni.

Orientacja położenia obiektu



Zagrożeniem szczególnym tej zieleni, jak i całej struktury osiedla staje się ostatnio bezpo-
średnie sąsiedztwo Centrum Zana. Obszar, który miał wspomagać strukturę tego osiedla 
w zakresie perspektywicznych rezerw parkingowych, stał się jego rosnącym zagroże-
niem. Konieczne jest opracowanie (w oparciu o strategię, o której mowa na poprzedniej 
karcie) koncepcji zaspokojenia potrzeb parkingowych osiedla, chroniącej zarazem jego 
wartość główną – zieleń. Patrz także Uz.1.

Załączniki Załącznik Uz.2.1 Założenie urbanistyczne: Osiedle Mickiewicza – obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.3
OSIEDLE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury, przedmiotem szczególnej 
ochrony jest Osiedle im. Juliusza Słowackiego LSM, w granicach określonych w załącz-
niku graficznym.

Czas powstania Lata 60-te XX wieku.

Autorzy Architekci Zofia i Oskar Hansen z zespołem

Uzasadnienie Osiedle jest dziełem wybitnego twórcy, o reputacji międzynarodowej (ucznia Fernand’a 
Leger’a i Pierre Jeanneret’a) – profesora ASP w Warszawie – Oskara Hansena, znanego 
dzięki swojej ogólnej „teorii formy otwartej” oraz teorii rozwoju miast na zasadzie LSC 
– „Linearnego Systemu Ciągłego”.  Osiedle Słowackiego jest przykładem dostosowania 
tych teorii do realiów politycznych i gospodarczych lat sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku oraz warunków lokalnych. Cytowane w literaturze światowej, stało się celem wizyt 
ekspertów. Autor projektował je i realizował z ogromnym zaangażowaniem, traktując 
je jako praktyczny sprawdzian swoich teorii i ich konfrontacji z życiem.  Na szczególną 
uwagę zasługuje koncepcja urbanistyczna, funkcjonalno-przestrzenna osiedla, w tym 
niezwykle staranne rozdzielenie „strefy ciszy, rekreacji” osiedla od jego „strefy obsługi”, 
a także – koncepcja ośrodka handlowego.  Wartością godną ochrony jest też architektura 
i detale osiedla, a także szereg nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych (dachy pawilo-
nów, zwieszone balkony itd.).

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!).
Ochroną należy objąć całą przestrzeń osiedla im. Słowackiego LSM, tj. zarówno urba-
nistykę, jak i architekturę oraz małą architekturę autorstwa Oskara Hansena. W tym 
również elementy rzeźbiarskie na terenie osiedla i w jego sąsiedztwie. Dotyczy to też Po-
mnika Obrońców Lublina (autorstwa J. Kierskiego) przy ul. Zana.  Wszelkie renowacje 
osiedla powinny prowadzić do odtworzenia w miarę możności oryginalnego stanu jego 
zagospodarowania. Zakazuje się wprowadzanie kolejnych nowych obiektów niezgod-
nych z intencjami autora (jak np. nowy pawilon w ośrodku handlowym), szczególnie o 
obcej autorowi osiedla architekturze (np. nowy kościół) ani obcych pierwotnemu du-
chowi osiedla elementów (np. ogrodzenie ośrodka handlowego, targu).

Orientacja położenia obiektu



Wszelkie niezbędne modernizacje osiedla mogą być prowadzone wyłącznie pod warun-
kiem podporządkowania się ściśle zasadom i duchowi urbanistyki i architektury autora. 
Nie mogą niszczyć ani zniekształcać oryginalnych wartości dzieła. Aby uchronić te war-
tości, zaspakajając zarazem rosnące potrzeby mieszkańców (w zakresie miejsc dla samo-
chodów, czy funkcji mieszkań) celowe jest opracowanie koncepcji rewaloryzacji osiedla, 
opartej o zalecaną strategię (jak w p. Uz.1).

Załączniki Załącznik Uz.3.1 Założenie urbanistyczne: Osiedle Słowackiego – obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.4
OSIEDLE PIASTOWSKIE

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury, przedmiotem szczególnej 
ochrony jest Osiedle Piastowskie LSM, w granicach określonych w załączniku graficz-
nym.

Czas powstania Lata 60-te XX wieku.

Autorzy Architekt Antoni Herman – autor urbanistyki

Uzasadnienie Osiedle to jest udanym, konsekwentnie zaprogramowanym i zrealizowanym przykła-
dem adaptacji dobrze ocenianych budynków jednego z osiedli w Warszawie do warun-
ków terenu w Lublinie oraz do przyjętych dla osiedli LSM zasad strukturalnych (duży 
ogród osiedlowy, zieleń, usługi itp.). W rezultacie powstało osiedle o wysokich walorach 
mieszkaniowych, doceniane przez użytkowników, mimo upływu czasu.

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną należy objąć całą przestrzeń Osiedla Piastowskiego, zwłaszcza układ prze-
strzenny, w tym - zieleń. Szczególnie – ogród osiedlowy z sadzawką i rzeźbami  wzdłuż 
centralnego ciągu pieszego, skupiającego też usługi podstawowe. Niezbędne moderni-
zacje nie powinny pogarszać warunków mieszkaniowych osiedla, w tym – zmniejszać 
terenów otwartych i jakości terenów zielonych. Aby uchronić te wartości, zaspakajając 
zarazem rosnące potrzeby mieszkańców (w zakresie miejsc dla samochodów, czy funkcji 
mieszkań) celowe jest opracowanie koncepcji rewaloryzacji osiedla, opartej o zalecaną 
strategię (jak na karcie Uz.1)

Załączniki Załącznik Uz.4.1 Założenie urbanistyczne: Osiedle Piastowskie – obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.5
OSIEDLE ZOR BRONOWICE

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się osiedle ZOR Bronowice I, w granicach ulic: Droga Męczenników 
Majdanka, Lotnicza, Pogodna, Krańcowa, jak na załączniku graficznym.

Czas powstania 1951 – 1955

Uzasadnienie Jest to jedno z pierwszych powojennych osiedli mieszkaniowych w Lublinie i w Pol-
sce. Zbudowane w latach 1951 – 1955, reprezentuje stosowany wówczas  w Europie styl 
struktur osadniczych wywodzący się z sięgającej lat dwudziestych idei Radburn w Sta-
nach Zjednoczonych, nowatorski wówczas w naszym kraju. Szczególnym walorem osie-
dla Bronowice I było nie tylko uwzględnienie potrzeb mieszkańców w zakresie usług 
podstawowych i rekreacji, zieleni, ale też wydzielenie z obszaru osiedla znacznego pasa 
terenu (wzdłuż ul. Krańcowej) z przeznaczeniem na usługi wyższego rzędu – dzielnico-
we (zrealizowane później – kościół, supermarket i in.) oraz pasa terenu pod zieleń izo-
lacyjną i dekoracyjną od głównej ulicy i jego zagospodarowanie w formie odcinka Alei 
Drogi Męczenników Majdanka (jedyny odcinek tej alei w pełni zrealizowany). Sztyw-
ność układu budynków wynika głównie z faktu, że pod osiedle wyznaczono prostokąt 
płaskiego terenu płyty byłego lotniska. Sztywność ta została złagodzona przez zróżni-
cowanie wielkości bloków, zwłaszcza ich długości, detali architektury i zieleni. Było to 
wzorcowe osiedle tego okresu.

Wytyczne 
do ochrony

Wskazane jest zachowanie zabudowy oraz struktury przestrzennej i funkcjonalnej osie-
dla ZOR Bronowice I, jako reliktu rozwoju miasta, świadczącego o korzystaniu z aktu-
alnie dobrych wzorców i kulturze wprowadzania ich w życie. Zwiększanie ilości parkin-
gów nie powinno być dokonywane kosztem zieleni. Nie należy też wprowadzać zmian 
powodujących zwiększenie liczby mieszkańców, tj. nie należy dodawać nowych budyn-
ków czy zwiększać istniejące.

Załączniki Załącznik Uz.5.1 Założenie urbanistyczne: Osiedle ZOR Bronowice – obszar objęty 
ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.6
RACŁAWICKA DZIELNICA MIESZKANIOWA 
– ZOR ZACHÓD

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się śródmiejskie osiedle ZOR Zachód oraz osiedle tzw. Racławicką 
Dzielnicę Mieszkaniową, powiązane ciągiem pieszym alei, stanowiące obudowę Alei Ra-
cławickich, w granicach określonych w załączniku graficznym.

Czas powstania 1951 - 1959

Uzasadnienie Oba osiedla są wyrazem kontynuacji w okresie tuż powojennym idei powstałej w latach 
dwudziestych/trzydziestych XX wieku: rozwoju centrum miasta szlakiem Alei Racła-
wickich, od Krakowskiego Przedmieścia po Rogatkę Warszawską. Względnie okazałe 
elewacje frontowe budynków, partery wypełnione usługami, głównie handlowymi, okna 
wystawowe miały kształtować główną ulicę/aleję centrum na jej zachodnim odcinku. 
Kulminacją centralnego szlaku usługowego miało się stać RDM (nazwane tak w analogii 
do warszawskiego MDM-u). Zlokalizowane na skrzyżowaniu Alei Racławickich z ulicą 
Sowińskiego, prowadzącą do Miasteczka Uniwersyteckiego i wielkich dzielnic mieszka-
niowych (Rury i Czechów), zostało dodatkowo wyeksponowane znaczącym cofnięciem 
linii zabudowy, tworzącym rodzaj placu – przestrzeni publicznej na tarasowym wznie-
sieniu. Ówczesne warunki nie pozwalały na odpowiednią do ambitnych zamierzeń re-
alizację tych planów. To co widzimy jest jednak wystarczającym świadectwem wysiłków 
miasta, by tę słuszną ideę wprowadzać w życie.

Wytyczne 
do ochrony

Należy kontynuować ideę ciągu centralnego miasta od Krakowskiego Przedmieścia po 
Rogatkę Warszawską, szlakiem Alei Racławickich, adaptując założenia z lat pięćdziesią-
tych, jako wyraz historii, ale i kultury jego kształtowania. Niezbędne zabiegi podnoszenia 
jakości życia mieszkańców bądź względy biznesu nie powinny naruszać zachowanych 
wartości kulturowych architektury i układu urbanistycznego. Nie należy m.in. rozbudo-
wywać czy przebudowywać budynków, zabudowywać prześwitów, niszczyć elewacji (np. 
termomodernizacją) itp.

Załączniki Załącznik Uz.6.1 Założenie urbanistyczne: Racławicka Dzilnica Mieszkaniowa – ZOR 
Zachód – obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.7
DZIELNICA UNIWERSYTECKA – UMCS

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się całą „Dzielnicę Uniwersytecką” – Uniwersytetu im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, w tym: Zespół Dydaktyczny (z Placem M. C. Skłodowskiej) 
oraz Zespół Akademików (z „Chatką Żaka”, centralnym skwerem i Parkiem Akademic-
kim), w granicach określonych w załączniku graficznym.

Czas powstania Od 1949

Autorzy Czesław Gawdzik, Krystyna Różyska i A. Górska

Uzasadnienie Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie, ukształtowana została w latach pięćdziesiątych 
(początek realizacji w r. 1949), w rezultacie ogólnokrajowego konkursu, według projektu 
arch. Cz. Gawdzika – Zespół Dydaktyczny oraz projektu arch. arch. K. Różyskiej i A. 
Górskiej – Zespół Akademików. W sumie stworzono interesujący przestrzennie i lo-
giczny programowo oraz funkcjonalnie wielki kompleks nowego wówczas uniwersytetu 
lubelskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje centralny plac zespołu dydaktycznego 
– Plac M. C. Skłodowskiej (z jej pomnikiem autorstwa art. rzeźbiarza M. Koniecznego) 
oraz rejon akademickiego ośrodka kulturalnego – Chatki Żaka z centralnym skwerem 
i parkiem rekreacyjnym (początkowo traktowanym jako ogród botaniczny) – Parkiem 
Akademickim.  W sumie kompleks ten jest przykładem współczesnego kampusu uni-
wersyteckiego, zrealizowanego względnie konsekwentnie i z wielkim zaangażowaniem 
ówczesnych władz uniwersyteckich (m.in. rektora prof. G. Seidlera) oraz władz miasta i 
regionu. 

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!). 
Ochroną należy objąć przede wszystkim ogólną strukturę kompleksu oraz węzłowe ob-
szary zespołów: Plac M. C. Skłodowskiej, Skwer Centralny (z wrosłą w przestrzeń kul-
tury Lublina – Chatką Żaka) oraz Park Akademicki. Uwzględniając zasadną dynamikę 
dalszego rozwoju Dzielnicy, należy obszary te i obiekty traktować jako kulturową spuści-
znę miasta mogącą podlegać waloryzacji, podnoszeniu jakości, ale nie likwidacji funkcji 
czy dewastacji. Patrz także: Upp.6, Upp.7, Upp.8

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Uz.7.1 Założenie urbanistyczne: Dzielnica Uniwersytecka UMCS – obszar ob-
jęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.8
DZIELNICA DZIESIĄTA – „MIASTO-OGRÓD”

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się cały historyczny obszar dzielnicy zabudowy jednorodzinnej Dzie-
siąta, w tym – obszar dawnej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i dawnej Kolonii 
Domów Pracowników Bankowych wraz z późniejszymi uzupełnieniami w podobnym 
charakterze, zawarty w granicach: od północy – ulice Wyścigowa, Szańcowa, od południa 
– ulica Sierpińskiego, Głuska, od wschodu – ulica Nadrzeczna (Dolina Czerniejówki), 
od zachodu – ulica Dunikowskiego (tereny wojskowe). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania 1927 – 1955

Uzasadnienie Jest to interesujący przykład i dowód kultury przestrzennej Lublina lat dwudziestych i 
trzydziestych ubiegłego wieku (kontynuowanej po wojnie) – świadome i udane prze-
niesienie bardzo progresywnej wówczas angielskiej idei „miasta – ogrodu” E. Howarda 
na grunt lubelski. Parcelując na ten cel grunty majątku państwowego Dziesiąta i  tereny 
przyległe utworzono tu w latach 1927 – 1931 wielką współczesną dzielnicę mieszkanio-
wą. Na osi jednej z głównych ulic wylotowych miasta, ulicy Bychawskiej (obecnie Kunic-
kiego), w sąsiedztwie terenów zielonych doliny rzeki Czerniejówki, w kontynuacji stare-
go przedmieścia „Za tunelem” (od Placu Bychawskiego po ulicę Szańcową) utworzono 
strukturę współczesnej dzielnicy mieszkaniowej, na racjonalnej siatce ulic, wyposażonej 
w tereny rekreacyjne i usługi podstawowe, z miejscem pod ośrodek usługowy. Logika i 
racjonalność tej struktury wytrzymały próbę czasu i mogą do dziś stanowić wzór racjo-
nalnego rozwoju miasta.

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną należy objąć całą przetrwałą ogólną strukturę Dzielnicy, nie zmieniając zasad 
użytkowania jej terenów, powinna pozostać dzielnicą zabudowy indywidualnej. Wszel-
kie ewentualne zmiany wynikające z potrzeb modernizacyjnych powinny być planowa-
ne w duchu pierwotnego założenia, tj. „miasta – ogrodu”.  Zakazuje się intensyfikacji za-
budowy, tworzenia nowych działek przez ich podział, zamianę domów jednorodzinnych 
na wielorodzinne. Wskazane jest, by zachować integralność dzielnicy, tj. nie dopuścić 
do „zlania się” jej z otaczającą spontaniczną rozbudową tego sektora obszarów podmiej-
skich.

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Uz.8.1 Założenie urbanistyczne: Dzielnica Dziesiąta – „miasto ogród” – ob-
szar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Uz.9
OSIEDLE T.O.R.

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się obszar zabudowy jednorodzinnej okresu międzywojennego w re-
jonie ulic: Arnsztajnowej, Wójcickiego, Dudzińskiego, w Dzielnicy Czechów (dawniej 
– Czechów Górny), z uzupełnieniem powojennym, jak na załączniku graficznym.

Czas powstania 1935 – 1939, uzupełnienia w l. 60-tych XX wieku.

Uzasadnienie Obszar ten, określany jako „Osiedle TOR” czy „kolonia domów TOR”, został rozparcelowa-
ny w latach trzydziestych – w myśl doświadczeń przeniesionych z Warszawy – pod osiedle 
Towarzystwa Osiedli Robotniczych – TOR. Na kilkudziesięciu niewielkich działkach mia-
ły tu powstać małe i tanie powtarzalne domy jednorodzinne (pokój z kuchnią i niewielkie 
poddasze, ale na własnej działce, według wzorów skandynawskich), dla mniej zamożnej 
ludności - uboższej średniej klasy społecznej. W latach 1935 – 1939 większość działek zo-
stała zabudowana, w tym – 19 jednakowymi domkami jw. (w których zamieszkali m.in. 
podoficerowie, legioniści, pocztowcy). W rezultacie było to unikatowe wówczas w Lubli-
nie osiedle, tak ze względów socjalnych, jak i architektonicznych. Wartościami godnymi 
ochrony jest tu owo jednolite w zamierzeniu założenie urbanistyczne i architektoniczne, 
które miało być zrealizowane (jak oficjalnie deklarowano) „w sposób racjonalny, estetycz-
ny i dostosowany do polityki mieszkaniowej miasta”. Świadczy ono dobrze o tej polityce, tj. 
kulturze rozwiązywania problemów mieszkaniowych i społecznych w międzywojennym 
Lublinie. Wyrazem uznania idei przedwojennej jest rozszerzenie osiedla w myśl jej zasad 
przestrzennych, w latach 1960-tych, tworzące w sumie harmonijną całość.

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną należy objąć zachowaną strukturę, tj. układ ulic tego zespołu, w szczególności całą 
ulicę Arnsztajnowej, w jej historycznym przekroju wraz z zadrzewieniem oraz – w miarę moż-
ności – zachowane z lat trzydziestych budynki (w tym jedyny pozostały w stanie oryginalnym 
budynek powtarzalny). Modernizacja osiedla i podnoszenie standardów życia jego mieszkań-
ców, w tym – rozbudowa istniejących domów nie powinny naruszać chronionych wartości.

Załączniki Załącznik Uz.9.1 Założenie urbanistyczne: Osiedle T.O.R. – obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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Załącznik Uz.9.1



Upp – PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Są to przestrzenie miasta Lublina, spełniające warunki definicji za-
wartej m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 r., utworzone w całości lub części w okresie powo-
jennym, których znaczenie dla kultury miasta uzasadnia ich ochronę 
i zachowanie

Upp.1     Deptak Krakowskie Przedmieście
Upp.2     Plac przed Pedetem
Upp.3     Plac Czechowicza
Upp.4     Plac Zamkowy
Upp.5     Przestrzeń między Świętoduską a Lubartowską
Upp.6     Plac M. C. Skłodowskiej
Upp.7     Skwer Miasteczka Uniwersyteckiego UMCS
Upp.8     Park Akademicki
Upp.9     Park Ludowy
Upp.10   Przestrzeń przed Szpitalem PSK4
Upp.11   Ogród osiedlowy w osiedlu im. A. Mickiewicza, LSM
Upp.12   Ogród osiedlowy w osiedlu Piastowskim, LSM
Upp.13   Ośrodek handlowy na osiedlu im. J. Słowackiego, LSM
Upp.14   Aleje Racławickie
Upp.15   Trasa W-Z w krajobrazie Doliny Czechówki
Upp.16   Ulica Głęboka (w krajobrazie suchej doliny)
Upp.17   Ogród botaniczny





L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.1
DEPTAK KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Orientacja

Lokalizacja Wartości historyczne obszaru Deptaka są objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (wpisane do rejestru zabytków). Wartością dziedzictwa kultury współczesnej 
związaną z Deptakiem jest fakt utworzenia w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, na bazie historycznej struktury tego fragmentu miasta – przestrzeni wyłączonej z ru-
chu kołowego i przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego. Ów nowy aspekt historycz-
nego centrum, jego funkcja „deptaka”, stanowi nową wartość tej przestrzeni i przedmiot 
niniejszej ochrony. Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 90. XX wieku.

Autorzy Architekt Jacek Ciepliński

Uzasadnienie Utworzenie Deptaka, tj. stworzenie tu przestrzeni publicznej wyłącznie pieszej jest war-
tością samą w sobie, podnoszącą znacznie funkcjonalną i kulturową rangę tego elementu 
struktury ścisłego centrum Lublina. Zasadne jest zatem objęcie tej wartości ochroną.

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!). 
Mimo rosnących potrzeb ruchowych w Śródmieściu, nie należy przywracać ruchu koło-
wego na tym segmencie Krakowskiego Przedmieścia, należy go traktować jako trwały i 
szczególnie ważny element struktury centrum. Konieczna jest też konsekwentna elimi-
nacja tego ruchu w obszarze powiązania istniejącego Deptaka z Placem Litewskim, tj. 
otwarcie osi: wieże Starego Miasta – pomnik Unii Lubelskiej. Zachowanie tam zakrętu 
jezdni i parkingów (przed hotelem Europejskim) jest rażącym błędem, degradującym 
koncepcję Deptaka, jak i całego ścisłego centrum Miasta.  Błąd ten należy usunąć zmie-
niając geometrię zakrętu jezdni Krakowskiego Przedmieścia kosztem części placu przed 
pedetem (patrz: karta Upp.2). Warto również podjąć analizy i prace koncepcyjne nad 
eliminacją ruchu kołowego na Placu Łokietka, by powiązać bezkolizyjnie Deptak ze sta-
rym Miastem (jezdnie Lubartowska – Królewska pod Placem Łokietka, tj. powrót do 
dawnych idei inż. Ignacego Kędzierskiego).

Załączniki Załącznik Upp.1.1 Przestrzeń publiczna: Deptak - obszar objęty ochroną przedstawiony 
na mapie topograficznej

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.2
PLAC PRZED PEDETEM

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się placyk przed byłym pedetem, u zbiegu ulic Krakowskie Przed-
mieście – Kapucyńska, utworzony tu w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jak na 
załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 60. XX wieku.

Uzasadnienie Placyk ten powstał na miejscu zburzonego w czasie wojny budynku hotelu „Victoria”, 
zbudowanego na terenach rozparcelowanego ogrodu klasztornego pod koniec XIX wie-
ku. Utworzenie tu placyku (zamiast np. odbudowy zniszczonego budynku) było świado-
mą decyzją Władz Miasta i Urzędu Konserwatora Zabytków w latach sześćdziesiątych, 
motywowaną faktem, iż zburzenie hotelu korzystnie odsłoniło (od wschodu) kościół 
OO. Kapucynów, cenny zabytek architektury XVIII wieku, w tym zwłaszcza piękną ab-
sydę neogotyckiej kaplicy tego kościoła (arch. B. Podczaszyński, 1860 r.), wzbogacając 
przestrzennie i kulturowo ten szczególnie ważny rejon centrum Lublina. Placyk pozwolił 
utrwalić ujawnioną wartość.  Był on zasadny również funkcjonalnie – tworzył nową prze-
strzeń publiczną i otwartą handlowo-rekreacyjną przed głównym i reprezentacyjnym 
wówczas obiektem handlowym miasta.  Trafność tej decyzji potwierdził czas, ponad 50 
lat egzystencji placyku sprawiło, że „wżył się” on w miasto. Dla mieszkańców Lublina stał 
się oczywistym, nieusuwalnym elementem przestrzeni ścisłego centrum, mimo że – co 
warto przypomnieć – nie został zrealizowany w pełni, bowiem w myśl autora założenia, 
arch. T. Witkowskiego,  miał mieć bogatszy wystrój, jego elementem miała być m.in. 
eksponowana fontanna.
Stanowisko mieszkańców miasta  potwierdzają opinie ekspertów, architektów, urba-
nistów, czego m.in. wyrazem są prace ostatniego konkursu na koncepcję rewitalizacji 
Placu Litewskiego:  Mimo że formalnie placyk ten (pod presją inwestora) został wyłą-
czony z obszaru objętego konkursem, autorzy niemal wszystkich 22 nadesłanych prac, 
po pierwsze – włączyli go do swoich opracowań, uznając tym samym, że jest integralną 
częścią przestrzeni Placu Litewskiego, po drugie – żadna z prac nie sugerowała potrzeby 
jego zabudowy, we wszystkich pozostał przestrzenią otwartą, powiązaną funkcjonalnie 
z centralnym placem Miasta.

Orientacja położenia obiektu



Ostatnie dziesięciolecie wzmocniło motywację zachowania placyku uwarunkowania-
mi komunikacyjnymi. Utworzenie Deptaka na Krakowskim Przedmieściu, tworzącego 
z przestrzenią Placu Litewskiego integralną całość, wymaga wykorzystania części tego 
placyku również na cele choćby ograniczonej komunikacji kołowej (autobusy, taksówki 
itp.), co jest warunkiem niezakłóconego ruchem kołowym powiązania przestrzeni Dep-
taka z przestrzenią Placu Litewskiego. Dla struktury Centrum jest to wymóg bezwzględ-
ny.

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (istotna część Deptaka !). 
Placyk przed d. Pedetem powinien pozostać otwartą, niezabudowaną przestrzenią pu-
bliczną. Należy go chronić jako ważny przestrzennie i funkcjonalnie element uzupeł-
niający strukturę Centrum (jest elementem Deptaka i Placu Litewskiego), warunkujący 
też zachowanie pożądanej jakości kulturowej całego założenia centralnego: Stare Miasto 
– Deptak – Plac Litewski. Głębokość otwartej, niezabudowanej przestrzeni publicznej 
placyku od strony Krakowskiego Przedmieścia powinna pozostać taka jak jest obecnie 
(tj. ok. 32 m), a w żadnym przypadku nie powinna być mniejsza niż 25 m., licząc mię-
dzy zabudową a linią regulacyjną Krakowskiego Przedmieścia (minimum niezbędne 
dla racjonalnej geometrii jezdni i ekspozycji kaplicy kościoła Kapucynów). Ewentualne 
nowe obiekty lokalizowane między ulicami Kapucyńską i Kołłątaja, teatrem im. Juliusza 
Osterwy i zespołem klasztornym OO Kapucynów nie powinny dominować wysokością 
bądź ekstrawagancką formą nad otaczającą zabudową, w tym – delikatną sylwetą tego 
centralnego w Lublinie zespołu klasztornego.

Załączniki Załącznik Upp.2.1 Przestrzeń publiczna: Plac „przed Pedetem” - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.3
PLAC CZECHOWICZA

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się placyk u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kościuszki, utwo-
rzony w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i nazwany Placem Czechowicza. Jak na 
załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 60. XX wieku.

Uzasadnienie Geneza tego placyku jest podobna do „placyku przed pedetem”. I ten placyk został utwo-
rzony w miejscu zniszczonego podczas działań wojennych w 1939 r. budynku, powsta-
łego na dawnej parcelacji ogrodu klasztornego.  Tu też motywem utworzenia przestrze-
ni placowej (zamiast odbudowy zniszczonego budynku) była świadoma decyzja Władz 
Miasta i Urzędu Konserwatora Zabytków, by zachować powstały przez zniszczenia wo-
jenne widok (od zachodu) na XVIII-wieczny klasztor kapucynów. W ten sposób, dzięki 
obu placom został on wydobyty ze zwartej zabudowy ulicy i wyeksponowany w prze-
strzeni Placu Litewskiego. Biorąc pod uwagę delikatność i skromne (właściwe regule 
zakonu) piękno architektury założenia klasztornego, decyzja o utworzeniu tych prze-
strzeni otwartych – placów była słuszna (choć nie jest jeszcze w pełni wykorzystana). 

Wytyczne 
do ochrony

Plac powinien pozostać trwałym elementem struktury Centrum, Placu Litewskiego, 
otwierając widok na klasztor. Ewentualne nowe sąsiedztwo klasztoru nie powinno też 
deprecjonować (przytłaczać) jego delikatnej architektury. Ochroną obejmuje się również 
pomnik Józefa Czechowicza (art. rzeźb. T. Skwarczyńskiego) stojący na tym placu.

Załączniki Załącznik Upp.3.1 Przestrzeń publiczna: Plac Czechowicza - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.4
PLAC ZAMKOWY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się Plac Zamkowy, tj. przestrzeń placu wraz z zabudową oraz najbliż-
szym otoczeniem – zboczem zamkowym (jak wskazano na załączniku graficznym).

Czas powstania 1954 r.

Uzasadnienie Plac Zamkowy powstał w ramach programu X-Lecia PRL, na terenach zburzonych ulic 
dzielnicy żydowskiej, tworząc nowe przedpole Zamku. Usytuowanie Placu – w relacji 
do Zamku i Starego Miasta – oraz jego interesująca forma przestrzenna i architektura 
sprawiają, że „wżył się” on w miasto, stając się jednym z ważnych elementów przestrzeni 
śródmieścia. Jest też dobrym przykładem architektury i urbanistyki lat pięćdziesiątych 
minionego wieku. Patrz też: karta A.7.

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!).  
Należy zachować Plac zgodnie z jego pierwotną koncepcją, w tym –  przywrócić jego 
zniszczone walory: arkady, podcienia, pożądane dachy ceramiczne i inne. Niezbędne 
zabiegi modernizacyjne powinny być też podporządkowane zasadzie zachowania czy 
przywrócenia jego pierwotnych walorów. Funkcja parkowania na placu nie może niwe-
czyć jego charakteru eksponowanej śródmiejskiej przestrzeni publicznej, powinna być 
usunięta bądź radykalnie ograniczona. 

Załączniki Załącznik Upp.4.1 Przestrzeń publiczna: Plac Zamkowy - obszar objęty ochroną przed-
stawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.5
PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŚWIĘTODUSKĄ A LUBARTOWSKĄ

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się otwartą przestrzeń publiczną między ulicami Świętoduską i Lu-
bartowską, dawne ogrody klasztoru karmelitów, dawny targ. Obecnie w przebudowie 
(pod garaż podziemny). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 60. XX wieku.

Uzasadnienie Do dziś jest to jedna z największych przestrzeni otwartych w obszarze ścisłego centrum 
miasta. Niezależnie od jej walorów historycznych, jest to przestrzeń pełniąca obecnie 
istotną rolę kulturową w strukturze śródmieścia. Dzięki swojemu położeniu (na stoku) 
otwiera rozległy krajobraz, wzbogacając nim centrum miasta. Tworzy też przedpole 
widokowe na zespół staromiejski i kościół z klasztorem karmelitów. Jest potencjalnym 
eksponowanym przedpolem zespołu Ratusza. Jest wreszcie konkretną i pożądaną prze-
strzenią rekreacyjną w śródmieściu.

Wytyczne 
do ochrony

Należy czuwać, aby planowany garaż podziemny nie spowodował degradacji istnieją-
cych walorów przestrzennych i krajobrazowych oraz roli kulturowej tego terenu. Powi-
nien on pozostać trwałym obszarem otwartym, ukształtowanym zgodnie z jego naturą 
i zagospodarowanym jako eksponowany teren śródmiejskiej zieleni i rekreacji biernej.  
Nie można dopuścić do jego zabudowy naziemnej (z wyjątkiem ew. utrzymania lub od-
tworzenia 1-2 kondygnacjowej zabudowy istniejącej tam obecnie).

Załączniki Załącznik Upp.5.1 Przestrzeń publiczna: Przestrzeń między ul. Świętoduską a ul. Lubar-
towską - obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.6
PLAC M. C. SKŁODOWSKIEJ

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się Plac Marii Curie-Skłodowskiej, stanowiący centrum 
kompleksu naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako prze-
strzeń publiczną miasta, niezależnie od ogólnej ochrony całego tego kompleksu (patrz: 
Uz.7). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania 1954 r.

Uzasadnienie Plac wraz z kompleksem naukowo-dydaktycznym UMCS powstał w latach pięćdziesią-
tych w wyniku konkursu ogólnokrajowego, autorem urbanistyki tego placu, jak i ca-
łego kompleksu był arch. Czesław Gawdzik (częściowo też, rejon biblioteki – Tadeusz 
Witkowski).  Od ponad sześćdziesięciu lat plac pełni z sukcesem nałożone mu funk-
cje. Wzbogacony dobrym artystycznie pomnikiem (autorstwa Mariana Koniecznego) 
wielkiej Patronki Uniwersytetu, stał się rzeczywistym centrum przestrzeni publicznej tej 
uczelni i znaczącym elementem kulturowego środowiska miasta Lublina.

Wytyczne 
do ochrony

Plac jako główna przestrzeń publiczna UMCS powinien być zachowany i chroniony 
przed umniejszaniem czy degradacją przestrzenną. Wskazane jest dalsze jego wzbogaca-
nie estetyczne i ugruntowywanie otwartych funkcji reprezentacyjnych i rekreacyjnych. 
Parkowanie samochodów na placu należy praktycznie wyeliminować.

Załączniki Załącznik Upp.6.1 Przestrzeń publiczna: Plac M. C. Skłodowskiej - obszar objęty ochro-
ną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.7
SKWER MIASTECZKA UNIWESYTECKIEGO UMCS

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się centralny skwer zespołu domów akademickich, poło-
żony przy ulicach Sowińskiego i Langiewicza, jako przestrzeni publicznej miasta, nieza-
leżnie od ogólnej ochrony całego tego zespołu (patrz: Uz.7). Jak na załączniku graficz-
nym.

Czas powstania 1954 r.

Uzasadnienie Przestrzeń publiczna tego skweru, wraz z Chatką Żaka, dla której jest – jak i dla całego 
miasteczka – przedpolem, według zamierzeń autorów projektu (arch. arch. K. Różyskiej 
i A. Górskiej) oraz wielkich realizatorów tego przedsięwzięcia (m.in. prof. G. Seidlera) 
– miała być zarazem „sercem kulturowym” całego założenia, „wypełnionym zapachem 
róż”, jak Plac M. C. Skłodowskiej miał być jego centrum reprezentacyjnym. Obie te prze-
strzenie, spięte bezkolizyjnym przejściem, miały stanowić centrum całej „dzielnicy uni-
wersyteckiej” (i być uhonorowane m.in. popiersiami rektorów). Taką funkcję też efek-
tywnie pełnią i powinny pełnić nadal.

Wytyczne 
do ochrony

Skwer Miasteczka Uniwersyteckiego UMCS jest ważnym elementem struktury tego mia-
steczka i powinien być chroniony przed zagospodarowaniem niezgodnym z jego począt-
kową koncepcją, nie powinien być ani zabudowany, ani np. przekształcony w parking. 
Powinien pozostać centralną otwartą, zieloną przestrzenią publiczną miasteczka. Wska-
zana jest jego rewitalizacja i przyrodnicze wzbogacenie, jako takiej przestrzeni.

Załączniki Załącznik Upp.7.1 Przestrzeń publiczna: Skwer Miasteczka Uniwersyteckiego - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.8
PARK AKADEMICKI

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się cały obszar obecnego Parku Akademickiego, jako prze-
strzeń publiczną miasta, niezależnie od jego ochrony ogólnej w strukturze całej Dzielni-
cy Uniwersyteckiej UMCS (patrz: Uz.7). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 50. XX wieku.

Uzasadnienie Park ten został utworzony w latach pięćdziesiątych wraz z całą Dzielnicą Uniwersytec-
ką. W ówczesnym zamierzeniu miał to być ogród botaniczny uniwersytetu. Tak został 
zaprojektowany i zrealizowany (m.in. przez prof. Lucjana Kaznowskiego). Został prze-
kształcony w park akademicki dopiero po utworzeniu nowego, większego ogrodu bo-
tanicznego na Sławinku.  Pozostał jednak cennym zbiorem gatunków roślin godnych 
ochrony, stając się zarazem główną przestrzenią rekreacyjną Miasteczka.

Wytyczne 
do ochrony

Park należy chronić w całości przed jakąkolwiek zabudową lub zagospodarowaniem nie-
zgodnym z jego funkcją, jako obszar zieleni rekreacyjnej towarzyszącej zespołowi do-
mów akademickich. Wskazana jest jego gruntowna rewitalizacja i rewaloryzacja jego 
parkowego zagospodarowania (obecne zagospodarowanie, wykonane sposobem „go-
spodarczym”, bez planu, sprzyja procesowi dewastacji).

Załączniki Załącznik Upp.8.1 Przestrzeń publiczna: Park Akademicki - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.9
PARK LUDOWY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się obszar Parku Ludowego, jako miejsce przestrzeni publicznej o 
charakterze rekreacyjnym i usługowym, jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 60. XX wieku.

Autorzy Zespół architektów krajobrazu pod kierownictwem prof. Władysława Niemirskiego.

Uzasadnienie Park został zrealizowany w latach 1960. na podmokłych terenach doliny Bystrzycy, we-
dług projektu zespołu architektów krajobrazu SGGW w Warszawie, pod kierownictwem 
wybitnego eksperta w zakresie kształtowania parków w Polsce prof. Władysława (Niem-
ca) Niemirskiego. Lubelski park był jednym z głównych jego dzieł. Niestety nienajlepsze 
wówczas położenie parku w strukturze miasta (na peryferiach śródmieścia, w pobliżu 
cukrowni i in.) sprawiło, że był przez lata zaniedbywany i niszczony. To co zostało świad-
czy jednak o wielkości projektu i powinno być obecnie docenione, ochronione i wy-
korzystane jako szczególna wartość współczesnej kultury parkowej Lublina. Zasadność 
jego ochrony jest motywowana również wymogiem ochrony terenów otwartych i zieleni 
w dolinie Bystrzycy, zachowanymi walorami kompozycji krajobrazowej parku i nową 
jakością położenia – w sąsiedztwie planowanego centrum przydworcowego i Targów 
Wschodnich. Jest duża szansa, że park ten ożyje po odpowiednim jego wkomponowaniu 
w planowane założenia nowej struktury tej części miasta - nowego subcentrum Lublina, 
powinien być jego istotną ozdobą. 

Wytyczne 
do ochrony

Park należałoby zachować w całości. Biorąc pod uwagę już dokonane oraz planowane 
inwestycje Targów Wschodnich możliwa jest ich w większości trwała adaptacja w obsza-
rze parku, pod warunkiem: po pierwsze, że zostaną ograniczone do części południowej 
tego obszaru (pozostawiając nienaruszoną część północną, przyrzeczną, jak na załącz-
niku graficznym), po drugie, że obiekty Targów zostaną odpowiednio wkomponowane 
w strukturę parku, nie niszcząc sąsiedztwem jego walorów, lecz je chroniąc i twórczo 
wykorzystując w kompozycji założenia targowego (nie traktując parku jako nieużytku, 
„do dalszej zabudowy”), po trzecie, rewitalizując pozostałą przestrzeń parku, jako także 
rekreacyjne i krajobrazowe otoczenie założenia Targów, świadczące nie tylko o ich ko-
mercyjnym, ale też - kulturowym, promującym Lublin i Polskę statusie. 

Orientacja położenia obiektu



Szczególną wartością wymagającą zachowania i odpowiedniej ekspozycji jest centralna 
aleja piesza Parku, wiążąca go z placem przydworcowym i stanowiąca potencjalny łącz-
nik Paru z Centrum przydworcowym (patrz też: Upx.17 – Centrum przydworcowe).

Załączniki Załącznik Upp.9.1 Przestrzeń publiczna: Park Ludowy – obszar objęty ochroną przed-
stawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.



Załącznik Upp.9.1





L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.10
PRZESTRZEŃ PRZED SZPITALEM PSK 4

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się obszar przedpola Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 (PSK4), 
w rozwidleniu ulic Jaczewskiego i Chodźki, w granicach określonych na załączniku gra-
ficznym.

Czas powstania Lata 60-te XX wieku.

Autor Architekt Jerzy Luba.

Uzasadnienie Założenie to powstało w latach sześćdziesiątych wraz z realizacją szpitala, którego jest 
przedpolem. Projektantem całości był arch. Jerzy Luba. Stanowi unikatową, a zarazem 
przykładową przestrzeń publiczną przed wielkim publicznym obiektem. Choć w minio-
nym pięćdziesięcioleciu wprowadzono tam wiele spontanicznych zmian – czasem ko-
rzystnych (pomnik Marii Skłodowskiej i Piotra Curie), częściej niekorzystnych (parkingi 
zamiast zieleni) – to co zostało z tej przestrzeni jest jeszcze znacznym potencjałem szans 
utworzenia tu atrakcyjnej przestrzeni publicznej miasta.

Wytyczne 
do ochrony

Nie należy pomniejszać otwartej przestrzeni tego obszaru. Wskazane jest opracowanie 
nowego planu rewaloryzacji całego przedpola, aby zaktualizować jego program i upo-
rządkować zagospodarowanie w kierunku utworzenia tu atrakcyjnej przestrzeni pu-
blicznej miasta, zgodnie z istniejącym potencjałem i pierwotnymi intencjami autora.

Załączniki Załącznik Upp.10.1 Przestrzeń publiczna: Przestrzeń przed szpitalem przy ul. Jaczew-
skiego - obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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Załącznik Upp.10.1Załącznik Upp.10.1
Przestrzeń publiczna: Przestrzeń przed szpitalem PSK 4
Oznaczenia:
            obszar objęty ochroną



Przedmiot 
ochrony 

Upp.11
OGRÓD OSIEDLOWY 
OSIEDLA IM. A. MICKIEWICZA

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury oraz osiedla im. Mickiewicza 
LSM (patrz: Uz.1 i Uz.2) przedmiotem szczególnej ochrony jako przestrzeń publiczna,  
staje się Ogród Osiedlowy tego osiedla, w granicach określonych w załączniku graficz-
nym Upp.11.1.

Czas powstania Lata 60. XX wieku. (wraz z osiedlem)

Autor Architekt Feliks Haczewski i inż. Józef Maciejewski (zieleń)
Uzasadnienie Ogród osiedlowy osiedla im. Mickiewicza został założony, jako centralny element struk-

tury funkcjonalno-przestrzennej tego osiedla, mimo wyjątkowo bogatej zieleni całości. 
Tworzy autentyczne środowisko parkowe wewnątrz osiedla, ze starannie zestawionym 
drzewostanem, trawnikami i kwietnikami, a także z aneksami o specyficznych funkcjach 
rekreacyjnych: dla małych dzieci – bogato wyposażony plac zabaw(m.in. ze słynną już 
„rakietą”), dla młodzieży – boisko koszykówki oraz aneks wypoczynku ludzi starszych 
– polana z ławkami, sadzawką i fontanną. W sumie unikatowa pod względem wielkości 
i atrakcyjności przestrzeń publiczna w strukturze osiedla (nb., zachowana mimo wielo-
krotnych presji na jej częściową lub pełną zabudowę), ciesząca się do dziś wielkim uzna-
niem i przyciągająca mieszkańców, nie tylko tego osiedla.

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną objąć należy całą przestrzeń ogrodu, jako przykład kultury osadniczej miasta. 
Szczególnie nie można dopuścić do jego pomniejszania przez zabudowę, budowę par-
kingów itp., ani do nieuzasadnionego usuwania zieleni. Wartość tę należy utrzymywać 
w odpowiedniej kondycji funkcjonalnej i ekologicznej i ją odpowiednio rewitalizować, 
podnosząc jej żywotność i jakość kulturową.

Załączniki Załącznik Upp.11.1 – Przestrzeń publiczna: Ogród osiedlowy osiedla im. Mickiewicza 
LSM – obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.12
OGRÓD OSIEDLOWY NA OSIEDLU
PIASTOWSKIM LSM

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury oraz osiedla Piastowskiego 
LSM (patrz: Uz.1 i Uz.4) przedmiotem szczególnej ochrony jako przestrzeń publiczna,  
staje się Ogród Osiedlowy tego osiedla, w granicach określonych w załączniku graficz-
nym Upp.12.1.

Czas powstania Lata 60. XX wieku. (wraz z osiedlem)

Autor Architekt Antoni Herman i inż. Józef Maciejewski (zieleń).

Uzasadnienie Ogród osiedlowy na osiedlu Piastowskim LSM powstał, jako centralny element struk-
tury funkcjonalno-przestrzennej tego osiedla. Tworzy interesujące kulturowo i atrak-
cyjne funkcjonalnie środowisko parkowe wewnątrz osiedla, rodzaj deptaka, świadomie 
ukształtowany, którego kulminacją jest sadzawka z fontanną i zespołem rzeźb plenero-
wych M. Zbrożyny, z grafiką wg rysunków dzieci przedszkolnych tego osiedla, wzdłuż 
centralnego ciągu pieszego. W sumie unikatowa pod względem atrakcyjności kulturowej 
przestrzeń publiczna w strukturze osiedla, przyciągająca do dziś mieszkańców tego i nie 
tylko tego osiedla.

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną objąć należy całą przestrzeń ogrodu, jako przykład kultury osadniczej miasta. 
Szczególnie nie można dopuścić do jego pomniejszania i dewastacji przez zabudowę, 
budowę parkingów itp., ani do nieuzasadnionego usuwania zieleni. Wartość tę należy 
utrzymywać w odpowiedniej kondycji  funkcjonalnej i ekologicznej i ją odpowiednio 
rewitalizować, podnosząc jej żywotność i wzbogacając jakość kulturową.

Załączniki Załącznik Upp.1.1 – Przestrzeń publiczna: Ogród osiedlowy na osiedlu Piastowskim 
LSM – obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.13
OŚRODEK HANDLOWY W OSIEDLU 
IM. J. SŁOWACKIEGO, LSM

Orientacja

Lokalizacja Niezależnie od ogólnej ochrony struktury dzielnicy Rury oraz osiedla im. Słowackiego 
LSM (patrz: Uz.1 i Uz.3) za przedmiot szczególnej ochrony jako przestrzeń publiczna,  
uznaje się Ośrodek Handlowy tego osiedla, w granicach określonych w załączniku gra-
ficznym Upp.13.1.

Czas powstania Lata 60. XX wieku. (wraz z osiedlem)

Autor Architekci Zofia i Oskar Hansen z zespołem.

Uzasadnienie Mimo że całość założenia osiedla nosi znamiona wybitnego twórcy, osiedlowy (w istocie 
– dzielnicowy) ośrodek handlowy, będący centralnym funkcjonalnie elementem tego 
osiedla wyróżnia się jako unikatowe dzieło urbanistyki, tak pod względem funkcjonal-
nym, jak i kulturowym. Nawiązując skalą i atmosferą miejsca do staromiejskiej uliczki 
handlowej czy suku orientalnego, a zarazem kształtując tę przestrzeń współczesną, ory-
ginalną „hansenowską” architekturą, autor stworzył niepowtarzalne dzieło, które dosko-
nale spełnia wymogi współczesnego ośrodka handlowego. Potwierdza to siła przyciąga-
nia ośrodka, jakby narastająca w miarę upływu czasu. 

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną objąć należy całą przestrzeń ośrodka – jego urbanistykę i architekturę –  jako 
miejską przestrzeń publiczną i przykład kultury osadniczej miasta. Szczególnie nie moż-
na dopuścić do jej przekształceń przez przebudowę czy nową zabudowę, budowę parkin-
gów itp. Wartości funkcjonalne i kulturowe, jakie obiekt reprezentuje, należy utrzymywać 
w odpowiedniej kondycji  bez drastycznej ingerencji w autorską koncepcję, dostosowu-
jąc się możliwie ściśle do idei Autora.  Wskazane jest stopniowe usuwanie usterek, jakie 
wniosła w realizację całości słabość wykonawstwa okresu PRLu.

Załączniki Załącznik Upp.13.1 – Przestrzeń publiczna: Ośrodek handlowy w osiedlu im. Słowackie-
go LSM – obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.14
ALEJE RACŁAWICKIE

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się ulicę Aleje Racławickie na całej jej długości (od Ogrodu Saskiego 
po Rogatkę Warszawską), zwłaszcza jej przestrzeń, zieleń i ciągi piesze, jako ważny kom-
ponent centralnej przestrzeni publicznej miasta. Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 20. i 30. XX wieku.

Autor Architekt Ignacy Kędzierski.

Uzasadnienie Idea Alei Racławickich jako głównej, reprezentacyjnej alei śródmieścia powstała w latach 
dwudziestych i została w znacznej części zrealizowana w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku. Jej autorem i realizatorem był architekt miejski inż. Ignacy Kędzierski. W swojej 
pierwotnej wersji miała to być imponująca aleja miejska – kontynuacja Krakowskiego 
Przedmieścia, z bogatą zielenią (drzewa, krzewy, trawniki), szerokimi chodnikami, ław-
kami – śródmiejska przestrzeń spacerowa. I takie były jej zrealizowane wówczas odcinki. 
Powojenne modernizacje (rozszerzanie jezdni, budowa przystanków, niszczenie zieleni), 
jak też  nadmierny ruch pojazdów, obniżyły rangę przestrzenną tego wielkiego założe-
nia. Warto podjąć trud przywrócenia choć w części jego pierwotnych walorów.

Wytyczne 
do ochrony

Wskazane jest opracowanie projektu rewaloryzacji całego ciągu Alei Racławickich, w 
celu przywrócenia pierwotnych walorów tego założenia. Nie należy dalej zwiększać po-
wierzchni jezdnej ciągu, należy natomiast przywrócić priorytet i zwiększyć atrakcyjność 
warunków dla ruchu pieszego.

Załączniki Załącznik Upp.14.1 Przestrzeń publiczna: Aleje Racławickie - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.15
TRASA W-Z W KRAJOBRAZIE DOLINY CZECHÓWKI

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się „trasę W-Z”, tj. Aleję Tysiąclecia, od Alei Warszawskiej do mostu 
na Bystrzycy (patrz także: Upx.2). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Koncepcja: lata 40. XX wieku; Realizacja: lata 60. XX wieku.

Autor Architekt Czesław Gawdzik.

Uzasadnienie Mimo, że trasa ta zniszczyła w znacznym stopniu cenne środowisko i krajobraz doli-
ny, jest ona przykładem wyjątkowo pięknego i funkcjonalnie racjonalnego usytuowania 
wielkiej trasy komunikacyjnej w strukturze miasta. Autorem pierwotnej koncepcji tej 
trasy był, w latach czterdziestych ubiegłego wieku, arch. Czesław Gawdzik, zrealizowano 
ją w latach sześćdziesiątych. Trzeba zauważyć, że autor proponował tu trasę znacznie 
niższej klasy, która nie zniszczyłaby środowiska w tak wysokim stopniu (nb. wówczas 
nie przewidywano obecnego nasilenia motoryzacji i potrzeby wielkich tras w mieście). 
W efekcie uzyskano jednak przykładowe rozwiązanie, które m.in. oferuje wyjątkowe wa-
lory jako miejska przestrzeń publiczna, przede wszystkim dla użytkowników trasy, ale 
także szlaków pieszych i rowerowych.

Wytyczne 
do ochrony

Trasy nie należy dalej rozbudowywać, natomiast wskazane jest zmniejszenie jej kolizyj-
ności i uciążliwości dla środowiska doliny oraz stworzenie warunków jej wykorzystywa-
nia jako przestrzeni publicznej nie tylko przez zmotoryzowanych użytkowników trasy 
(patrz też Upx.2).

Załączniki Załącznik Upp.15.1 Przestrzeń publiczna: Trasa W-Z w krajobrazie Doliny Czechówki - 
obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.16
ULICA GŁĘBOKA 
W KRAJOBRAZIE SUCHEJ DOLINY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się ulicę Głęboką od Alei Kraśnickiej do ulic Sowińskiego/Filaretów. 
Patrz: załącznik graficzny.

Czas powstania Lata 60-te XX wieku.

Uzasadnienie Ulica Głęboka na tym odcinku miała pełnić funkcję analogiczną jak trasa W-Z, tj. ze-
wnętrznej obsługi śródmieścia od południa, gdy trasa W-Z – od północy (patrz: Upx.2). 
Podobnie też została usytuowana, w tym przypadku – w suchej dolinie między płasko-
wyżem śródmieścia a wzgórzami dzielnicy Rury. Arterię wpasowano ściśle w kształt 
dna doliny, dzięki czemu nie jest agresywna dla krajobrazu doliny, której zbocza inten-
sywnie zadrzewiono, tworząc odpowiednią oprawę krajobrazową arterii i zmniejszając 
jej uciążliwość dla sąsiadujących obszarów mieszkaniowych dzielnicy Rury i Dzielnicy 
Uniwersyteckiej UMCS. W konsekwencji stała się podobnie jak trasa W-Z atrakcyjną w 
środowisku miejskim przestrzenią publiczną dla jej użytkowników.

Wytyczne 
do ochrony

Należy chronić tereny zielone zboczy doliny, nie powinny być one zabudowywane. Wska-
zane są działania w kierunku dalszej poprawy krajobrazu trasy, zwiększenia wartości 
izolacyjnej jej zielonej oprawy oraz stworzenia warunków dla rozszerzenia jej walorów 
użytkowych jako przestrzeni publicznej (nie tylko dla użytkowników ulicy).

Załączniki Załącznik Upp.16.1 Przestrzeń publiczna: Ulica Głęboka - obszar objęty ochroną przed-
stawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Przedmiot 
ochrony 

Upp.17
OGRÓD BOTANICZNY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się cały obszar obecnego Ogrodu Botanicznego UMCS przy ulicy 
Sławinkowskiej, wraz z najbliższym otoczeniem, jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Lata 60-te XX wieku.

Uzasadnienie Powstały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, z inicjatywy profesorów Leopolda 
Seidlera i Dominika Fijałkowskiego, w myśl m.in. projektu Oskara Hansena, stał się nie 
tylko cennym obiektem naukowym uczelni lubelskich, ale też wybitną atrakcją przy-
rodniczą, krajobrazową i kulturową miasta, wymagającą niewątpliwie ochrony jako taka 
wartość. Rozszerzenie ochrony na tereny otaczające wynika z konieczności zapobieżenia 
negatywnym wpływom otoczenia na krajobraz parku (np. zabudowa wysoka czy niepo-
żądane funkcje), zabezpieczenia możliwości jego zielonych powiązań (dla wzmocnienia 
ekosystemu), a także nie zamykanie możliwości jego dalszej (pożądanej) rozbudowy.

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!). 
Ogród należy chronić przed zmianą funkcji, ograniczeniem jego przestrzeni czy pogor-
szeniem warunków ekologicznych i krajobrazowych rejonu.  W tym celu ochroną przed 
niewłaściwym zagospodarowaniem należy objąć także tereny otaczające Ogród, nara-
żone szczególnie na presję wymuszanej zabudowy (deweloperskiej) i in. Wskazane jest 
zabezpieczenie wszelkich możliwości jego rozbudowy oraz powiązań: z zielenią Doliny 
Czechówki, planowanym parkiem na Górkach Czechowskich oraz przestrzenią Mu-
zeum Wsi Lubelskiej – Skansenu (chroniąc m.in. też, np. stanowiska archeologiczne).  
Dla realizacji tego celu należy wykorzystać przede wszystkim suche doliny tego rejonu, 
wzmacniając ekosystemy i wzbogacając krajobrazowe i rekreacyjne walory obszaru.

Załączniki Załącznik Uz.10.1 Założenie urbanistyczne: Ogród Botaniczny– obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu



Załącznik Upp.10.1



Upx –  PRZESTRZENIE 
  O POTENCJALE KULTUROWYM
Dotyczy to terenów jeszcze nie zagospodarowanych finalnie, jednak 
o szczególnych dla przestrzeni miasta walorach położenia, ukształtowania, 
sąsiedztwa lub innych, których zagospodarowanie powinno się kierować 
wymogami kultury przestrzeni jako wartości nadrzędnej, priorytetowej. 
Do tego działu obiektów włączono też tereny o szczególnych walorach 
krajobrazowych, np. tereny otwarte, zielone, skarpy i doliny rzek czy inne 
fenomeny rzeźby terenu (suche doliny, wąwozy), stanowią one bowiem 
bezcenny potencjał kultury przestrzeni, który może być zniszczony, ale też 
wykorzystany dla rozwoju i kreacji tożsamości miejsca. Każdy z tych obiektów 
powinien być zatem chroniony nie tylko jako wartość natury, ale też kultury, 
a nowe zagospodarowanie winno maksymalnie honorować i wykorzystywać 
jego unikatową specyfikę dla wzbogacania współczesnej kultury przestrzeni 
miasta Lublina.

Proponowane do ochrony i kulturowego wykorzystania przestrzenie zawarto 
w dwóch grupach: fenomeny natury oraz fenomeny położenia, walorów 
i rangi w strukturze miasta.



Fenomeny natury:

Upx.1     Dolina Bystrzycy
Upx.2     Dolina Czechówki
Upx.3     Dolina Czerniejówki
Upx.4     Fenomeny rzeźby terenu
Upx.5     Rejon Zalewu Zemborzyckiego
Upx.6     Tereny Wielkiego Stawu
Upx.7     Górki Czechowskie
Upx.8     Przestrzeń Parku Rusałka
Upx.9     Park Rury
Upx.10   Park sportowy Globus

Fenomeny położenia, walorów i rangi w strukturze miasta:

Upx.11   Podzamcze
Upx.12   Centrum Zana
Upx.13   Plac przed Centrum Spotkania Kultur
Upx.14   Rogatka Warszawska
Upx.15   Rejon Centrum Kultury
Upx.16   Południowy obszar dzielnicy Czechów
Upx.17   Centrum przydworcowe
Upx.18   Plac Wolności
Upx.19   Osiedle Bronowice Stare
Upx.20   Skansen z otuliną
Upx.21   Zespoły budynków
Upx.22   Przestrzenie ulic



L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.1
DOLINA BYSTRZYCY

Lokalizacja Ochroną obejmuje się całą dolinę rzeki Bystrzycy w granicach miasta Lublina, niezależ-
nie od obecnego jej zagospodarowania, jak oznaczono na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Dolina Bystrzycy w sposób naturalny kształtuje  strukturę przestrzenną i krajobraz mia-
sta. W efekcie różnych warunków ekspozycji i posadowienia budynków tereny wyżynne 
i większość skarp wzdłuż doliny zostało zabudowanych, dno doliny w znacznej mierze 
pozostało bez zabudowy. Tak powstaje tożsamość miasta, unikatowy jego krajobraz, har-
monijnie zespalający zabudowę z naturą obszaru. Nie wszędzie zostało to osiągnięte. 
Mniejsza wartość rynkowa terenów dolinnych sprzyja mniejszej dyscyplinie ich wyko-
rzystania, wskutek czego na wielu jej fragmentach dominuje chaos zagospodarowania. 
Wielki potencjał kulturowy, krajobrazowy doliny Bystrzycy w niewielkim stopniu jest 
jak dotychczas wykorzystany, choć przykłady miast na świecie wskazują, jak wielką jest 
to szansą dla podniesienia jakości ich przestrzeni. Szansę tę należy wykorzystać i w Lu-
blinie.
 

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!). 
Należy przede wszystkim potraktować dolinę Bystrzycy w Lublinie w całości jako waż-
ny temat planistyczny i czynnik miastotwórczy (kręgosłup ekologiczny i przestrzenny 
miasta) i podjąć niezbędne w tym zakresie działania. Wskazane jest opracowanie planu 
rewitalizacji doliny i wariantowych koncepcji zagospodarowania jej obszaru – zarówno 
dna, jak i zboczy. Celem tych prac powinno być optymalne wykorzystanie walorów prze-
strzeni doliny, głównie pod funkcje rekreacyjne i kulturowe, a zarazem – podniesienia 
jakości przestrzennej i kulturowej terenów i obiektów z nią sąsiadujących. Istotne jest, 
aby przywrócić dolinie, zwłaszcza dnu doliny, jego naturalne funkcje ekologiczne, tj. aby 
pozostawało w większości obszarem zieleni i wody.

Załączniki Załącznik Upx.1.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Dolina Bystrzycy - obszar obję-
ty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej, wg Opracowania ekofizjograficznego 
miasta Lublin, UM Lublin, 2010.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.



Załącznik Upx.1.1



L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.2
DOLINA CZECHÓWKI

Lokalizacja Ochroną obejmuje się całą dolinę rzeki Czechówki w granicach miasta Lublina, nieza-
leżnie od obecnego jej zagospodarowania, jak oznaczono na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Uzasadnienie jest analogiczne jak w przypadku doliny Bystrzycy (p.atrz Upx.1), dotyczy 
jednak głównie północnej części miasta. Rewitalizacja i odpowiednie zagospodarowanie 
doliny Czechówki jest szansą na podniesienie jakości ekologicznej i kulturowej prze-
strzeni, a w konsekwencji też – jakości życia zwłaszcza mieszkańców  Śródmieścia i Cze-
chowa. Realizacja wielkiej arterii komunikacyjnej radykalnie pomniejszyła jej potencjał 
przyrodniczy i rekreacyjny, ale go nie zniweczyła, co należy odpowiednio wykorzystać.
 

Wytyczne 
do ochrony

Podobnie jak w przypadku doliny Bystrzycy, należy przede wszystkim potraktować do-
linę Czechówki w całości jako ważny temat planistyczny i czynnik miastotwórczy (krę-
gosłup ekologiczny i przestrzenny północnych dzielnic miasta) i podjąć niezbędne w 
tym zakresie działania. Wskazane jest opracowanie planu rewitalizacji doliny i warian-
towych koncepcji zagospodarowania jej obszaru. Problemem tej doliny jest fakt, iż w jej 
przestrzeni znalazła się wielka trasa komunikacyjna (Aleja Tysiąclecia), degradując jej 
walory przyrodnicze i kulturowe – krajobrazowe (patrz: Upp.15). Celem zalecanych prac 
powinno być więc optymalne wykorzystanie pozostałych jeszcze walorów przestrzeni 
tej doliny, a zarazem – podniesienia jakości przestrzennej terenów i obiektów z nią są-
siadujących. Istotne jest, aby przywrócić dolinie jej, choć w części, naturalne funkcje 
ekologiczne, tj. aby – mimo trasy komunikacyjnej – pozostawała w większości obszarem 
zieleni i rekreacji, przestrzenią również dla ruchu pieszego i rowerowego.

Załączniki Załącznik Upx.2.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Dolina Czechówki - obszar ob-
jęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej, wg Opracowania ekofizjograficzne-
go miasta Lublin, UM Lublin, 2010.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.3
DOLINA CZERNIEJÓWKI

Lokalizacja Ochroną obejmuje się całą dolinę rzeki Czerniejówki w granicach miasta Lublina, nieza-
leżnie od obecnego jej zagospodarowania, jak oznaczono na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Uzasadnienie jest analogiczne jak w przypadku doliny Bystrzycy (patrz: Upx.1), dotyczy 
jednak głównie południowej części miasta. Rewitalizacja i odpowiednie zagospodaro-
wanie doliny Czerniejówki jest wielką szansą na podniesienie jakości ekologicznej i kul-
turowej przestrzeni, a w konsekwencji też – jakości życia mieszkańców południowych 
dzielnic miasta.
 

Wytyczne 
do ochrony

Podobnie jak w przypadku doliny Bystrzycy, należy przede wszystkim potraktować do-
linę Czerniejówki w całości jako ważny temat planistyczny i czynnik miastotwórczy 
(kręgosłup ekologiczny i przestrzenny południowych dzielnic miasta) i podjąć niezbęd-
ne w tym zakresie działania.  Wskazane jest opracowanie planu rewitalizacji doliny i 
wariantowych koncepcji zagospodarowania jej obszaru. Celem tych prac powinno być 
optymalne wykorzystanie walorów przestrzeni doliny, głównie pod funkcje rekreacyjne 
i kulturowe, a zarazem – podniesienia jakości przestrzennej terenów i obiektów z nią 
sąsiadujących. Istotne jest, aby przywrócić dolinie jej naturalne funkcje ekologiczne, tj. 
aby pozostawała w większości obszarem zieleni i wody.

Załączniki Załącznik Upx.3.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Dolina Czerniejówki - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej wg Opracowania ekofizjograficz-
nego miasta Lublin, UM Lublin, 2010.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.



Załącznik Upx.3.1



L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.4
FENOMENY RZEŹBY TERENU, CIĄGŁOŚĆ SYSTEMU

Lokalizacja Ochroną obejmuje się w zasadzie wszystkie suche doliny, wąwozy itp. fenomeny rzeźby 
terenu określone mianem „suche doliny” w dokumencie: Opracowanie Ekofizjograficz-
ne miasta Lublin (skala 1:20.000, sporządzonym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 
UM w Lublinie, w roku 2010) i ich powiązania (w system ekologiczny). Patrz: załącznik 
graficzny. 

Uzasadnienie Specyfiką morfologii obszaru Lublina jest typowe dla tej części Polski występowanie 
suchych dolin, wąwozów itp. fenomenów natury, wzbogacających krajobraz i warun-
kujących jego zagospodarowywanie.  Pełnią one istotną rolę ekologiczną, często hydro-
logiczną (spływ wód opadowych) i klimatyczną. Nadają też terenom miasta cech niepo-
wtarzalności, kształtują tożsamość jego przestrzeni, mają więc również istotne znaczenie 
kulturowe. Wskazane jest zatem ich zachowywanie i twórcze wykorzystanie w planach i 
procesach inwestycyjnych, mimo czasem trudności, jakie to powoduje. Większe doliny 
powinny być uwzględniane bezwzględnie i pozostawiane jako ciągi zieleni itp., powiąza-
ne z dolinami rzek i innymi obszarami natury w jeden ciągły system.  
 

Wytyczne 
do ochrony

Chronić przed „wyrównywaniem” terenu, a tym bardziej przed zabudową należy w zasa-
dzie wszystkie suche doliny, zwłaszcza jednak większe. Powinny one być uwzględniane 
bezwzględnie i pozostawiane w przestrzeni miasta jako ciągi zieleni itp., powiązane z 
dolinami rzek i innymi obszarami natury w jeden system ekologiczny ale też rekreacyjny 
i krajobrazowo-kulturowy miasta. 

Załączniki Załącznik Upx.4.1 – Przestrzenie o potencjale kulturowym: Fenomeny rzeźby terenu, 
ciągłość systemu – obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej w 
Opracowaniu Ekofizjograficznym Miasta Lublin (1:20.000, Miejska Pracownia Urbani-
styczna UM w Lublinie, 2010r).

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.5
REJON ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO

Lokalizacja Ochroną obejmuje się cały zespół rekreacyjny Zemborzyce, w tym: Zalew Zemborzycki, 
Las Dąbrowa, Las Stary Gaj, miejscowość Zemborzyce oraz tereny bezpośrednio sąsia-
dujące z tymi obszarami, jak oznaczono na załączniku graficznym.

Czas powstania Zalew powstał w latach 70-tych XX w.

Uzasadnienie Jest to w sumie główny obszar rekreacyjny miasta, utworzony w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych XX wieku, znacznym wysiłkiem społecznym przez skuteczną ochro-
nę obszaru przed budową planowanej tu wielkiej stacji rozrządowej oraz podjęcie bu-
dowy zalewu. Uzyskana w ten sposób wartość, wykorzystując istniejące lasy i naturalne 
warunki rzeki i doliny Bystrzycy, podnosi efektywnie jakość życia w mieście, walory 
kultury jego przestrzeni, krajobrazu, częściowo rekompensując też brak większej rzeki w 
jego strukturze. Jako obszar przyrodniczo i kulturowo szczególnie atrakcyjny, znajduje 
się pod stałą silną presją żywiołowej zabudowy (budowy domów mieszkalnych, daczy, 
parcelacji terenu pod te itp. cele). Presji tej należy się przeciwstawiać, ograniczając i ra-
cjonalizując jej nurty, bo realnie zagraża wartości, jaka tu – wielkim wysiłkiem społecz-
nym – powstała i służy mieszkańcom Lublina.
 

Wytyczne 
do ochrony

Przede wszystkim należy wzmóc dyscyplinę inwestycyjną na tym obszarze, ograniczając 
tym samym rosnące trendy żywiołowe (wymuszanie lokalizacji). Cały obszar Zembo-
rzyc, jako szczególnie atrakcyjny, a tym samym szczególnie zagrożony, powinien być 
objęty specjalnym statutem ochrony (zaostrzonych rygorów inwestycyjnych). Zarazem 
konieczne jest opracowanie koncepcji jego zagospodarowania, poszukując optymalnych 
rozwiązań podnoszenia jego atrakcyjności jako głównego ośrodka rekreacji, ale też kul-
tury miasta. Szczególnej uwagi wymaga zagospodarowanie miejscowości Zemborzyce. 
Powinna ona stać się wzorcowym miasteczkiem rekreacyjnym, oferującym mieszkań-
com Lublina wysokiej jakości usługi i atrakcje rekreacji nadwodnej (a nie stawać się 
efektem żywiołowego rozdrapywania terenów na prywatny użytek). Dotyczy to po części 
i innych atrakcyjniejszych terenów w tym obszarze, będących przedmiotem ekspansji.

Załączniki Załącznik Upx.5.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Zalew Zemborzycki - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.



Załącznik Upx.5.1



L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.6
TEREN WIELKIEGO STAWU

Lokalizacja Ochroną obejmuje się otwarty obszar dawnego Wielkiego Stawu w granicach: Aleja Unii 
Lubelskiej (wraz z terenami podskarpowymi), Aleje Tysiąclecia (waz z terenami pod-
skarpowymi), rzeka Bystrzyca (wraz z pasem nadrzecznym w rejonie Bronowic). 
W większości obecnie teren ogródków działkowych. Patrz: załącznik graficzny.

Uzasadnienie Wartością kulturową terenu dawnego Wielkiego Stawu jest fakt, iż stanowi on do dziś 
szczęśliwie dla miasta zachowane naturalne przedpole Zamku i Starego Miasta, otwiera-
jąc historyczną panoramę tego unikatowego zabytkowego zespołu. Stał się nieodłącznym 
komponentem krajobrazu Lublina. Stanowi też najbardziej znaną jego ikonę, uwiecznio-
ną na wielu historycznych obrazach miasta i zachwycającą zarówno mieszkańców, jak 
i turystów. Jest przeto silnym czynnikiem atrakcyjności kulturowej miasta, wybitnym 
wykładnikiem jego tożsamości. Dalsze zachowanie tej historycznie otwartej przestrzeni 
miasta jest więc jednym z najbardziej kategorycznych i niekwestionowanych wymogów 
kultury jego przestrzeni.

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!). 
Nie można dopuścić do  zabudowy tej historycznie otwartej przestrzeni krajobrazu Lu-
blina. Wprawdzie przez stulecia teren ten bronił się przed zabudową sam, dzięki złym 
warunkom posadowienia (grunty pierwotnie podmokłe), ale przy obecnych technikach 
fundamentowania zagrożenia zabudową wykluczyć nie można. Należy im się zdecydo-
wanie przeciwstawić. Wskazane jest natomiast nowe zagospodarowanie tego terenu, 
które by pozwoliło zachować jego otwartą, niezabudowaną przestrzeń, a zarazem pod-
nosiło jego atrakcyjność funkcjonalną w strukturze miasta.  Możliwością wskazywaną 
w dotychczasowych planach jest zieleń parkowa („park centralny”), ze spiętrzeniami 
wody rzeki Bystrzycy (nawiązanie do historycznych stawów) i otwarciami na wzgórze 
zamkowe i Stare Miasto. W pasie terenu wzdłuż Alei Tysiąclecia dopuszcza się fragmen-
ty zabudowy usługowej – rekreacyjnej i kulturowej, obsługującej park, niekonfliktowej 
praestraennie ze Starym Miastem, pod warunkiem, że będą to obiekty niskie, jedna do 
dwóch kondygnacji, nieprzesłaniające widoków Wzgórza Zamkowego i Starego Miasta 
od strony wjazdu do miasta tą aleją, co owinno być zweryfikowane poprzez odpowiednie 
studium krajobrazowe.

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Upx.6.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Teren Wielkiego Stawu - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.7
GÓRKI CZECHOWSKIE

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się teren dawnego poligonu wojskowego, określany mianem „Górki 
Czechowskie”, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.

Uzasadnienie We wszystkich powojennych planach miasta Lublina teren „poligonu wojskowego na 
Czechowie”, jak to wówczas nazywano, wiedząc że wojsko zamierza go opuścić, prze-
znaczano na zieleń parkową – wielki ogólnomiejski park krajobrazowy. Motywem tych 
ustaleń był fakt, iż był to teren otwarty, o wysokich walorach przyrodniczych (na części 
zakładano utworzenie rezerwatu przyrody), o bogatym ukształtowaniu – wąwozy i dla 
miasta wówczas łatwo dostępny, jako teren państwowy (wojsko było gotowe przekazać 
go miastu). Z punktu widzenia potrzeb społecznych uważano słusznie, że zieleń taka jest 
współczesnemu, dynamicznie rosnącemu miastu potrzebna, co potwierdzały wskaźni-
ki. Tak więc struktura terenów zielonych nowego Lublina miała być oparta na dwóch 
wielkich obszarach rekreacyjnych: zespole Zemborzyc, z lasami i zalewem, w dolinie 
Bystrzycy, na południu i – parkiem wyżynnym, na Górkach Czechowskich, na północy 
miasta, powiązanych dolinami rzek – Bystrzycy i Czechówki. Uważano, że będzie to też 
rekompensatą dla północnej części miasta za zniszczenie doliny Czechówki, przez budo-
waną tam wielką arterię, „trasę W-Z” (Aleja Solidarności, Aleja Tysiąclecia).  Założenie 
to zostało potwierdzone w obowiązującym obecnie dokumencie: Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania miasta Lublina, z roku 2002. Sytuacja skompliko-
wała się, gdy przed kilku laty, wojsko zamiast przekazać ten teren miastu, sprzedało go 
(nb. jako teren pod zieleń) prywatnemu biznesmenowi, który usiłuje przekształcić go 
w teren do zabudowy. Wprawdzie, jak dotąd, władze miasta opierają się tym presją, ale 
problem istnieje.
 

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!) – ze względu na skalę założenia. 
W tej sytuacji teren wymaga zdecydowanej ochrony. Motywy merytoryczne, które były 
podstawą przeznaczenia terenu Poligonu pod wielki park krajobrazowy Lublina, nie 
zmieniły się. Miasto takiego obiektu potrzebuje. Teraz nawet bardziej niż dawniej, bo-
wiem wiele terenów podmiejskich, dotychczas otwartych, pełniących w praktyce funkcje 
rekreacyjne dla mieszkańców miasta, znika pod rozlewającą się żywiołowo zabudową. 

Orientacja położenia obiektu



Miasto jest opasywane coraz intensywniej niekontrolowaną zabudową, potencjał pod-
miejskich terenów otwartych maleje, gdy zarazem potrzeby rekreacji mieszkańców ro-
sną. Zachowanie przeznaczonego od lat na ten cel terenu niezabudowanego w mieście 
staje się więc tym bardziej zasadne. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie problemu 
–opracowanie nowej, realnej koncepcji programu i zagospodarowania obszaru Górek 
Czechowskich, której głównym celem byłoby utworzenie tu przede wszystkim plano-
wanego od lat wielkiego parku krajobrazowego miasta Lublina. Biorąc pod uwagę po-
dejmowane ostatnio przez Władze Miasta koncepcje kompromisowe, może być wydana 
zgoda na wyłączenie z obszaru parku jednego lub dwóch fragmentów terenu, na obrzeżu 
południowo-zachodnim (przy ulicach Generała Ducha i Poligonowej, jak w załączni-
ku graficznym), z przeznaczeniem pod obiekty usługowo – komercyjne (o co zabiega 
obecny właściciel obszaru), w zamian za przekazanie miastu pozostałej części obszaru z 
przeznaczeniem pod park, jak w dotychczasowych planach. 
Warunkiem zgody jest, by obiekty wyłączane, przeznaczone pod zabudowę, nie na-
ruszyły przyrodniczych i rekreacyjnych walorów parku, zwłaszcza by nie ograniczyły 
drożności ekologicznej, hydrologicznej i in. suchych dolin parku, ich powiązań z doliną 
Czechówki oraz aby nie naruszone zostały tereny przyrodniczo cenne. Warunkiem jest 
także, by inwestor odpowiednio odizolował strefę zabudowy od strefy parku, tak, aby 
jego obiekty nie były dla otoczenia parkowego uciążliwe. W tej sytuacji konieczne jest 
objęcie całości obszaru nowym planem miejscowym, zabezpieczającym merytorycznie i 
formalnie planowane strategiczne zamierzenia miasta.

Załączniki Załącznik Upx.7.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Górki Czechowskie - obszar ob-
jęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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Przestrzeń o potencjale kulturowym: Górki Czechowskie
Oznaczenia:
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           tereny pod obiekty uslugowe - komercyjne
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Przedmiot 
ochrony 

Upx.8
PRZESTRZEŃ PARKU RUSAŁKA

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się fragment doliny Bystrzycy od koryta tej rzeki po ota-
czające zabudowane skarpy śródmieścia w rejonie ulicy Rusałka, w orientacyjnych gra-
nicach określonych na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Obszar określany mianem „Rusałka” (rejon ulicy Rusałka) ma niezwykle cenne dla kul-
tury przestrzeni miasta walory potencjalne: unikatowy krajobraz – amfiteatralne, otwar-
te na południe, ukształtowanie wzgórza Zespołu Staromiejskiego, zachowana przestrzeń 
zieleni tego fragmentu doliny Bystrzycy (zajęta obecnie częściowo przez ogródki dział-
kowe) i fragment samej rzeki. Wszystko to w zasięgu ścisłego centrum miasta, objęte 
słusznie symbolem „Centrum Miasta” w obowiązującym Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego, z roku 2002.  Na ten szczególny potencjał 
przestrzenny zwrócono uwagę w pierwszych powojennych planach zagospodarowania 
miasta, w latach sześćdziesiątych. Wyrazem tego m.in. był wówczas ogólnokrajowy kon-
kurs urbanistyczny na zagospodarowanie „Parku Rusałka w Lublinie”. Prace konkurso-
we nadesłane przez wybitne zespoły projektowe kraju potwierdziły słuszność założe-
nia, wskazały możliwości niezwykle interesujących rozwiązań, kreujących tu wspaniały, 
unikatowy krajobrazowo park centrum miasta.  Niestety w następnych dziesięcioleciach 
idea została zapomniana, potencjał walorów nieco zmniejszony, ale istnieje do dziś i  
godny jest wykorzystania dla wzbogacenia środowiska i tożsamości struktury centrum, 
zgodnie z rosnącymi aspiracjami miasta.

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!).  
Należy podjąć temat. Wskazane jest opracowanie koncepcji utworzenia „Parku Rusał-
ka” na miarę obecnych aspiracji kulturowych Lublina, jako wielkiego nowego założenia 
centralnego – centralnego forum parkowego miasta, ze śmiałym wykorzystaniem rze-
ki i eksponowaną zabudową skarp. A następnie  wprowadzenie tych zapisów do planu 
miejscowego śródmieścia. Przede wszystkim jednak należy objąć teren ochroną przed 
jego żywiołowym zagospodarowaniem sprzecznym z zachowanym potencjałem szans. 
Byłoby wielką dla miasta stratą zniszczenie tej wartości i szansy.

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Upx.8.1 – Przestrzenie o potencjale kulturowym: Przestrzeń parku Rusałka – 
obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.



Załącznik Upx.8.1
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URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.9
PARK RURY

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się obszar Parku Rury oraz jego powiązania z terenami 
sąsiednimi i doliną Bystrzycy, w granicach określonych w załączniku graficznym.

Uzasadnienie Teren ten został objęty ochroną ogólną wraz z całą dzielnicą Rury (patrz Uz.1), kwalifi-
kuje się jednak również do szczególnego potraktowania jako przestrzeń o potencjale kul-
turowym, podnoszącym jakość życia tego sektora miasta. Podobnie jak Centrum Zana 
jego zachowanie przed całkowitą zabudową należy do niewątpliwych sukcesów okresu 
ostatnich 50 lat rozwoju miasta. Niestety nie wszystko udało się ochronić, w okresie 
tym przynajmniej 30% terenów pierwotnego obszaru parku zostało utraconych, tj. za-
budowanych wbrew planom (głównie od strony dzielnicy Czuby). To co zostało stanowi 
jednak stosunkowo duży obszar zachowanej natury i przestrzeni otwartej, przeznaczony 
pod zieleń rekreacyjną w strefie intensywnej zabudowy terenów sąsiednich. Jest to przy-
kład pozytywnego wykorzystania jednej z wielkich suchych dolin miasta.
 

Wytyczne 
do ochrony

Ochroną obejmuje się cały obecny teren parku, jako obszar zieleni miejskiej, w tym też: 
Kamienie pamiątkowe oraz Pomnik pomordowanych (art. rzeźb. T. Skwarczyńskiego i 
arch. L. Dziekońskiego). Nie można dopuścić do dalszego pomniejszania obszaru parku 
przez napierającą nań zabudowę. By zwiększyć siłę oporu obszaru przed presją zabu-
dowy, niezależnie od rygorów formalnych, pożądane jest wzbogacanie jego programu 
rekreacyjnego i zwiększanie jego atrakcyjności przyrodniczej i estetycznej – krajobra-
zowej. Istotne jest w tym pełniejsze powiązanie parku z doliną Bystrzycy oraz centrami 
usługiwanych przez nie dzielnic Rury i Czuby. Należy opracować w tym celu nową kon-
cepcję rewitalizacji i zagospodarowania parku z odpowiednim programem działań, a 
następnie wprowadzić ustalenia tych opracowań do planu miejscowego tego obszaru.

Załączniki Załącznik Upx.9.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Park Rury - obszar objęty ochro-
ną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.10
PARK SPORTOWY GLOBUS

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się Park Sportowy Globus w rejonie Centrum Zana, tj. 
między ulicami: Zana, Filaretów, Kazimierza Wielkiego i zabudową osiedla przy ul. Nad-
bystrzyckiej. Patrz: załącznik graficzny.

Uzasadnienie Podstawą takiego traktowania jest jego ścisły związek przestrzenny z Centrum Rury, 
piękne ukształtowanie – sucha dolina wiążąca to centrum fizycznie i krajobrazowo z Do-
liną Bystrzycy oraz hala sportowo-widowiskowa Globus, która (niezależnie od błędów 
lokalizacji) podniosła rangę i potencjał tego miejsca.

Wytyczne 
do ochrony

Mimo wyjątkowości miejsca, teren ten jest, jak dotąd, zagospodarowywany spontanicz-
nie, bezplanowo, stopniowo też ograniczany przestrzennie, tracąc wiele ze swojej prze-
strzeni i walorów. Miejscem wymagającym specjalnie godnego wykorzystania jest teren 
między ulicą Filaretów (na styku z Centrum Zana) a czołem doliny. Teren ten, obecnie 
wykorzystywany jako targowisko, ma unikatowe walory ekspozycji i powinien być miej-
scem usytuowania unikatowego też dla miasta obiektu, powinien być też funkcjonalno-
przestrzennym łącznikiem parku z Centrum Zana. Zagospodarowanie samej doliny, pod 
funkcje sportu i rekreacji dla mieszkańców dzielnicy i miasta, nie powinno zniszczyć 
jej naturalnego krajobrazu, przewidywane tam funkcje powinny szanować jej naturalne 
walory, które same w sobie są godne ochrony. Wskazane jest wyznaczenie ciągu pieszego 
i ewentualnie rowerowego wiążącego dolinę tego parku z doliną Bystrzycy.  Należy też 
usprawnić jego powiązanie piesze ze strukturą Centrum Zana (ograniczyć kolizyjność 
z ruchem kołowym ulicy Filaretów). Konieczne jest opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania obszaru, a następnie planu miejscowego, które by powstrzymały niszczenie i 
pozwoliły na pełne wykorzystanie tego istotnego dla miasta potencjału.

Załączniki Załącznik Upx.10.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Park Sportowy Globus - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.11
PODZAMCZE

Orientacja

Lokalizacja Szczególną ochroną obejmuje się segment Doliny Czechówki między ulicami: Aleją Ty-
siąclecia i Ruską (wraz ze skarpą wzgórza Czwartek) oraz: Lubartowską i Podzamcze (po 
klasztor salezjanów). Patrz: załącznik graficzny.

Uzasadnienie Jest to obszar pierwotnych rozlewisk Wielkiego Stawu, następnie – dawnej Dzielnicy 
Żydowskiej (z XIV – XVI wieku), zburzonej w latach czterdziestych, a zarazem fragment 
doliny wiążącej dwa najstarsze historycznie rejony miasta: wzgórze zamkowe z Zam-
kiem Lubelskim, sięgającym XII wieku oraz wzgórze Czwartek z reliktami osadnictwa 
z V-VII wieku i jedną z najstarszych świątyń Lubelszczyzny (Lublina), kościołem św. 
Mikołaja oraz parafią erygowaną zapewne w X wieku. Historycznie jest to więc miejsce o 
najwyższym dla miasta znaczeniu.  Również krajobrazowo ma niezwykłe walory: dolina 
rzeki (obecnie na tym odcinku skanalizowanej) położona między dwoma wzgórzami z 
historycznymi, szczególnie ważnymi dla Lublina budowlami. Teren obecnie zdewasto-
wany, chaotycznie zagospodarowany, wymagający interwencji przestrzennej, w której 
aspekty kulturowe i krajobrazowe będą musiały mieć priorytetowe znaczenie. W sumie, 
jest to teren wielkiej dla miasta szansy kulturowej, która powinna być odpowiednio wy-
korzystana.

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!). 
Teren wymaga nowego programu i planu zagospodarowania. W programie powinny 
znaleźć się obiekty szczególnej dla miasta rangi kulturowej, jedyne w swoim rodzaju. 
Zarazem nie za wielkie kubaturowo, aby nie niwelować historycznego i krajobrazowego 
efektu „doliny wiążącej dwa historyczne wzgórza”. Godny upamiętnienia jest również 
fakt, że przez kilkaset lat żyła w tym miejscu historyczna dzielnica żydowska, obok cer-
kwi i zabytków poslkiej historii miasta – rzeczywiste miejsce „spotkania kultur”. Znacz-
ną część terenu powinna wypełniać  pięknie zakomponowana, ale również w większości 
niskia („łąkowa”) – zgodna z naturalną genezą miejsca – zieleń. Wskazane jest odkrycie 
i ewentualnie niewielkie spiętrzenie rzeki Czechówki na tym terenie (reminiscencja sta-
wu, który tu był) Tak trudne warunki kulturowe i krajobrazowe wymagają szczególnego 
podejścia do projektu, słuszne jest poprzedzenie go konkursem na koncepcję, który za-
pewne wskaże urbanistom miejskim wachlarz możliwych rozwiązań.

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Upx.11.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Podzamcze - obszar objęty 
ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.12
CENTRUM ZANA

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się cały teren usługowego ośrodka dzielnicowego i subcentrum, jak 
na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Centrum to jest uwieńczeniem struktury dzielnicy Rury, nadaje jej zamierzony pierwot-
nie sens funkcjonalno-przestrzenny, jako wyodrębnionej dzielnicy miasta. Fakt, że teren 
tego centrum przetrwał niezabudowany przez ponad 60 lat, mimo presji inwestycyjnej, 
czekając na jego obecną realizację zgodną w ogólnych zasadach z pierwotnymi zamie-
rzeniami, należy uznać za fenomen urbanistyczny w skali ponad krajowej.  Tak ocenili to 
m.in. eksperci amerykańscy i brytyjscy (MIT, Oxford Polytechnic) w początku lat dzie-
więćdziesiątych. Warto przypomnieć, że w planach Lublina przełomu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych każda z  wyznaczonych wówczas sześciu wielkich dzielnic mieszkanio-
wych miasta miała podobnie wyznaczone centrum (patrz m.in. H. Gawarecki, Cz. Gaw-
dzik „Lublin”, Arkady Warszawa, 1964). Pięć z nich rozdysponowano w międzyczasie na 
inne cele, głównie mieszkaniowe, zachowane zostało tylko jedno, na Rurach. Stało się to 
głównie dzięki równie godnej uznania konsekwencji i dyscyplinie inwestycyjnej władz 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Cechą Centrum Zana jest również fakt, że od po-
czątku powstania jego idei, było ono przedmiotem coraz doskonalszego i coraz bardziej 
konkretnego projektowania jego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. Stało się swego 
rodzaju szkołą planowania centrów miejskich. Jego plany – od lat sześćdziesiątych do 
dziewięćdziesiątych – tworzyli kolejno: F. Haczewski, R. Dylewski, B. Jezierski, eksperci 
MIT z Bostonu, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, St. Lichota… Można 
powiedzieć, że jest to jeden z najpełniej opracowanych planistycznie elementów struk-
tury miasta Lublina. Zasadne podniesienie obecnie jego rangi  do poziomu „subcenrum 
miasta” wnosi nowe wymagania jakościowe. 
Realizacja Centrum Zana, wszczęta w latach dziewięćdziesiątych, nie postępuje jednak 
zgodnie z planem. Popełniane zostały i popełniane są nadal poważne, strukturalne błędy 
w skali zagrażającej całej dzielnicy i prestiżowi miasta.  Wymaga to reakcji, która powin-
na zmierzać do osiągnięcia tu – mimo zaistniałym destrukcyjnym faktom – zakładanych 
pierwotnie celów.  Powinno to stać się jednym z wiodących zadań kształtowania kulturo-
wej przestrzeni miasta. Centrum to bowiem, niezależnie od jakości osiągniętych efektów 
stanie się niewątpliwie wizytówką współczesnego Lublina, świadczącą o poziomie jego 
kultury. Jest jeszcze szansa, by nie stało się wizytówką kompromitującą (stąd założenie to 
zaliczone zostało nie od „osiągnięć”, lecz „potencjałów” urbanistycznych miasta).

Orientacja położenia obiektu



Wytyczne 
do ochrony

Ochroną objęte zostają założone cele Centrum Zana i struktura funkcjonalno-prze-
strzenna prowadząca do ich realizacji.  Założonymi celami jest stworzenie tu ośrodka 
usług dzielnicowych obsługujących mieszkańców osiedli dzielnicy (w tym – kulturo-
wych itp., ale też np. – zabezpieczających perspektywiczny program parkingów osie-
dlowych) i integrujących dzielnicę z miastem, a zarazem – w granicach możliwości te-
renowych – utworzenia ośrodka usług ogólnomiejskich, centralnych, uzupełniających 
centrum miasta Lublina. 
Chronioną zasadą struktury centrum jest rozdział ruchu, tj. oddzielenie ruchu pieszego 
od kołowego – tworzenie układu atrakcyjnych i bezpiecznych pasaży pieszych i prze-
strzeni publicznych, placów, scalających wszystkie sektory centrum oraz całość ośrodka 
z parkiem rekreacyjnym Rury, parkiem sportowym Globus a także osiedlami dzielni-
cy. Obecnie, wobec rażącego niespełnienia założeń planu, konieczne  jest opracowanie 
koncepcji rewaloryzacji Centrum Zana, a następnie – korekta obecnego planu, zgodne 
z zalecaną strategią (patrz: Uz.1). Celem tych opracowań powinno być przywrócenie 
walorów pierwotnego założenia mimo zaszłych odstępstw i błędów realizacji, przyjmu-
jąc, że wartościami nadrzędnymi koncepcji jest zakładana służebność wobec dzielnicy i 
miasta, atrakcyjność funkcjonalna programu oraz wysoka kultura przestrzeni ośrodka. 
Centrum Zana powinno stać się niekwestionowanym wyrazem współczesnej kultury 
miasta Lublina, jego ambitnych wymagań.

Załączniki Załącznik Upx.12.1 Założenie urbanistyczne: Centrum Zana - obszar objęty ochroną 
przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.13
PLAC PRZED CENTRUM SPOTKANIA KULTUR

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się teren przed istniejącym „teatrem w budowie”, planowanym Cen-
trum Spotkania Kultur, w granicach: Aleje Racławickie, ul. Grottgera, Teatr w Budowie, 
ul. Radziszewskiego, Hotel Unia. Patrz: załącznik graficzny.

Uzasadnienie W kolejnych planach miasta przewidywano tu jeden z głównych placów śródmieścia, 
zamykający starszą część centrum – Krakowskie Przedmieście i otwierający nowe jego 
przedłużenie – Aleje Racławickie.  W sumie struktura przestrzenna centrum Lublina 
tworzona będzie przez cztery kulminacje: Stare Miasto (z Bramą Krakowską i Placem 
Łokietka), Plac Litewski, Plac przed Centrum Spotkania Kultur oraz zespół obiektów 
przy Rogatce Warszawskiej (zamykający założenie), połączone ciągiem ulicy Krakow-
skie Przedmieście i Aleje Racławickie.  Do niedawna koncepcjami placu obejmowano 
również część skweru przy ul. Grottgera, obecne niestety zabudowywanego, tym bar-
dziej jednak to co pozostało wymaga ochrony i wykorzystania zgodnie z utrwaloną stra-
tegią planów miasta.

Wytyczne 
do ochrony

Należy opracować koncepcję Placu.  Powinna ona objąć cały wyznaczony jw. teren. Kon-
cepcja będzie wymagała zapewne usunięcia części drzew  istniejącego skweru przed 
Centrum Spotkania Kultur.  Nie jest też wykluczona lokalizacja ważnego dla kultury 
miasta budynku na obecnym parkingu przed hotelem Unia, który zamykałby optycznie 
i ideowo ciąg Krakowskiego Przedmieścia (zamiast hotelu).  Plac powinien stać się prak-
tycznie początkiem założenia Alei Racławickich. Wskazana jest lokalizacja na placu – 
na zamknięciu osi Krakowskiego Przedmieścia – ważnego dla kultury miasta pomnika, 
(ewentualnie przeniesienie tu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego).

Załączniki Załącznik Upx.13.1 – Przestrzenie o potencjale kulturowym:  Plac przed Centrum Spo-
tkania Kultur – obszar objęty ochroną, przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.14
ROGATKA WARSZAWSKA

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się tereny:
a) w trójkącie ulic: Aleja Warszawska, Aleja Kraśnicka, ul. Przygodna
b) przy Alejach Racławickich i Alei Kraśnickiej (obecnie tereny wojskowe, reszta daw-
nych koszar). Patrz: załącznik graficzny.

Uzasadnienie Kolejne plany miasta Lublina – od lat dwudziestych ubiegłego wieku, do planów aktualnych 
– przewidywały na tych terenach kompleks ważnych dla miasta obiektów, zamykających cen-
tralny ciąg miasta (Krakowskie Przedmieście – Aleje Racławickie) od zachodu. Ostatnim do-
kumentem eksponującym ten problem jest obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina z roku 2002. Ponieważ część terenów wy-
znaczonych w planach na ten cel została już utracona, głównie pod budownictwo mieszkanio-
we, na pozostałych jeszcze terenach j. w. należy tym bardziej skoncentrować treści i funkcje, 
które by spełniały racjonalne przewidywania i wytyczne planów – tzn. należy przeznaczyć je 
wyłącznie na uformowanie eksponowanego zachodniego aneksu centrum miasta.

Wytyczne 
do ochrony

Należy opracować aktualną koncepcję zagospodarowania oraz plan miejscowy dla tych 
terenów, zabezpieczający przed ich dalszym uszczuplaniem pod funkcje niezgodne z 
planami oraz ustalające zasady utworzenia tu planowanego, eksponowanego aneksu 
centrum miasta Lublina. Wskazane jest, aby tworzone tu centrum zawierało ważne dla 
miasta funkcje oraz zamykało optycznie Aleje Racławickie, tak by wyczuwało się jego 
obecność w strukturze całości (analogicznie jak Bramy Krakowska i Trynitarska zamy-
kają ciąg centralny od wschodu). Takie sugestie zawierają już plany z lat dwudziestych 
i trzydziestych.  Zadaniem szczególnym jest zmniejszenie kolizyjności, jaka powstaje 
w wyniku rozdziału tych terenów ciągiem arterii o dużym ruchu i znacznej szerokości 
jezdni (ciąg Aleja Kraśnicka – Władysława Sikorskiego). Wskazane jest utworzenie tu 
powiązań pieszych w drugim poziomie, lub tunelowego przejścia Alei Kraśnickiej pod 
ciągiem Aleje Racławickie – Aleja Warszawska. Aktualne koncepcje pracowni urbani-
stycznej UM Lublin, aby utworzyć tu szeroki pasaż (z usługami) Alei Racławickich pod 
węzłem Aleje Kraśnickie – Aleja Warszawska spełnia wymogi pożądanej strategii. 

Załączniki Załącznik Upx.14.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Rogatka Warszawska - obszar 
objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.15
REJON CENTRUM KULTURY

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się rejon Centrum Kultury w granicach: ul. Kołłątaja, Peowiaków, 
Hempla, Okopowa, zaplecze Chopina, zaplecze Krakowskiego Przedmieścia, jak okre-
ślono w załączniku graficznym.

Uzasadnienie Obszar ten, o formie placu (dawny ogród klasztorny),  jest aneksem ścisłego centrum 
miasta, a zarazem stanowi otwarcie kształtującej się centralnej osi N-S, zmierzającej cią-
giem ulic Hempla - 3-Maja w kierunku Czechowa. Szczególne znaczenie tego obszaru 
w strukturze centrum było podnoszone we wszystkich powojennych planach rozwo-
ju miasta. Jego rangę eksponuje Centrum Kultury, będące tu głównym i ważnym dla 
kultury miasta obiektem usługowym (obecnie w generalnym remoncie). Wzmacniają 
je obiekty administracyjne (DOKP i in.), budynek usługowo-garażowy itd. Mimo jego 
roli w obszarze centrum obszar ten nie był zagospodarowywany w sposób dostatecznie 
kompleksowy i w efekcie nie jest odczuwany obecnie zgodnie z jego znaczeniem dla 
centrum.      

Wytyczne 
do ochrony

Chronić należy rangę tego obszaru, jako całości, w strukturze centrum i podjąć prace 
rewaloryzacyjne, w miarę możności wraz z renowacją Centrum Kultury. Celem prac po-
winno być uzyskanie względnie spójnej przestrzeni centralnej miasta, stanowiącej godne 
jakościowo otoczenie Centrum Kultury. Przedmiotem przekształceń w pierwszym etapie 
mogą być ciągi piesze, mała architektura, zieleń, oświetlenie itp. W dalszej perspektywie 
– partery peerelowskich bloków mieszkaniowych, tyły podwórek, jezdnie i in. 

Załączniki Załącznik Upx.15.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Rejon Centrum Kultury - ob-
szar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.16
POŁUDNIOWY OBSZAR DZIELNICY CZECHÓW

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się tereny w południowej części dzielnicy Czechów, w tym na jej 
skarpie, na kierunku ulicy 3-Maja, określone na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Są to tereny wskazane ogólnie w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, z roku 2002, jako „obszary rozwoju 
funkcji centro-twórczych”, tzn. rozwoju centrum miasta. Jest to zapis zgodny z kolejnymi 
generacjami powojennych planów miasta.  
  

Wytyczne 
do ochrony

Tereny te należy chronić przed zajęciem pod  funkcje niezgodne z założonym j. w. celem. 
Szczególnej ochrony wymagają obszary wzdłuż ciągu stanowiącego przedłużenie ulicy 
3-Maja (planowanym wiaduktem), a więc bezpośrednio związane ze strukturą istnieją-
cego centrum, w tym – Placem Litewskim. Wskazane jest opracowanie koncepcji funk-
cjonalno – przestrzennej zagospodarowania tych terenów, a następnie – ich planu miej-
scowego.  Celem tych opracowań powinno być wskazanie tu atrakcyjnych możliwości 
rozwoju istniejącej struktury centrum, odpowiadających rosnącym potrzebom miasta 
w tym zakresie.

Załączniki Załącznik Upx.16.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Południowy obszar dzielnicy 
Czechów - obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej .

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.17
CENTRUM PRZYDWORCOWE

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się tereny w rejonie dworca PKP, w tym tereny po cukrowni lubel-
skiej, określone na załączniku graficznym.

Uzasadnienie Są to tereny wskazane ogólnie w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, z roku 2002, jako „obszary rozwoju 
funkcji centrotwórczych”, a więc – rozwoju centrum miasta. Idea „centrum przydwor-
cowego” utrzymywana była i jest we wszystkich opracowaniach planistycznych miasta, 
przynajmniej od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Została wielokrotnie potwierdzo-
na, jest rzeczywiście słuszna. Celem idei jest utworzenie tu atrakcyjnego subcentrum 
Lublina, powiązanego bezpośrednio z Doliną Bystrzycy i Parkiem Ludowym, ale także z 
terenami Targów Wschodnich i terenami na południe od szlaku kolejowego. Zakładając, 
że w programie tego obszaru znajdzie się nie tylko dworzec PKP, ale również główny 
dworzec autobusów pozamiejskich i może też – terminal lotniska, teren ten stanie się też 
centrum transportu miasta i tym samym – ważną dla miasta „bramą” dla przyjeżdżają-
cych do Lublina.  
 

Wytyczne 
do ochrony

Potencjał rangi krajowej (!).  
Tereny te należy chronić przed zajęciem pod  funkcje niezgodne z założonym jw. celem, 
a także przed jakimkolwiek inwestowaniem bez koncepcji ogólnej. Przed wszczęciem 
działań inwestycyjnych konieczne jest zatem opracowanie programu i zintegrowanej 
koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania dla wszystkich tych funkcji 
i terenów łącznie, a następnie – ich planu miejscowego. Opracowanie koncepcji (po-
żądane –  wielowariantowej) jest więc zadaniem pilnym i odpowiedzialnym, jej jakość 
kulturowa będzie kształtować kulturę miasta i jego aspiracje. Szczególnym zadaniem 
będzie też wyznaczenie i utworzenie powiązań tego istotnego funkcjonalnie dla miasta 
subcentrum z głównym kompleksem centrum miasta, stworzenie tym samym jednego 
spójnego przestrzennie i funkcjonalnie centrum. Powinno to być jednym z głównych 
zadań planu śródmieścia Lublina.

Załączniki Załącznik Upx.17.1 Przestrzeń o potencjale kulturowym: Centrum Przydworcowe - ob-
szar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.18
PLAC WOLNOŚCI

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się cały Plac Wolności (dawniej Plac Bernardyński), od kościoła po-
bernardyńskiego po kościół pobrygitkowski, obecnie – wizytek, tzn. Plac wraz z odcin-
kiem ulicy Narutowicza (po kościół wizytek). Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Nowe obiekty powstają do dziś.

Uzasadnienie Plac Wolności, obejmujący zespół kościoła i klasztoru pobernardyńskiego, pałac Parysa, 
Bibliotekę im. Łopacińskiego i inne, przedłużony o wschodni kraniec ulicy Narutowicza 
– po Teatr Osterwy i zespół kościoła i klasztoru wizytek, jest interesującym skupiskiem 
obiektów zabytkowych i współczesnych, tworzących unikatową przestrzennie całość. 
Powstał i powstaje nadal przez narastanie.  Jego przestrzenną cechą charakterystycz-
ną jest kontrast między zwartą śródmiejską zabudową pierzei północnej, a swobodnie 
kształtowanym zagospodarowaniem pierzei południowej, którą tworzą obiekty wolno-
stojące w otoczeniu zieleni dawnych ogrodów przyklasztornych i przypałacowych. Jako 
współczesna przestrzeń publiczna miasta ma przede wszystkim walory potencjalne, ma 
szanse, by stać się taką przestrzenią śródmiejską, o silnym wyrazie kulturowym.

Wytyczne 
do ochrony

Na kanwie zgromadzonych wartości kulturowych i przestrzennych, należy przede wszyst-
kim opracować koncepcję utworzenia tu spójnej przestrzeni publicznej, z preferencją 
ruchu pieszego i rekreacji. Wymagać to będzie ingerencji w niektóre obiekty, które się tu 
znalazły w ostatnich dziesięcioleciach, bardziej niszcząc niż kreując wartości (dotyczy to 
np. szkoły na dawnych ogrodach pałacu Tarłów czy niesprzyjającej zakładanym celom 
geometrii istniejącej jezdni). Przed opracowaniem takiej koncepcji i wprowadzenia jej 
do planu miasta dalsza zabudowa w tym obszarze nie powinna mieć miejsca.

Załączniki Załącznik Upx.18.1 P: Plac Wolnośc przestrzen o potecjale kulturowym - obszar objęty 
ochroną przedstawiony na mapie topograficznej

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.19
OSIEDLE BRONOWICE - STARE

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się obszar w granicach: ul. Fabryczna, ul. Łęczyńska, osiedle Motor, 
rzeka Bystrzyca, rzeka Czerniejówka, w tym szczególnie robotnicze (rzemieślnicze) osie-
dle małych domów mieszkalnych w granicach ulic: Łęczyńska, Firlejowska, Bronowicka, 
Park Bronowice. Jak na załączniku graficznym.

Czas powstania Początek XX wieku.

Uzasadnienie Robotnicze (określane też jako „rzemieślnicze”) osiedle Bronowice powstało, wraz z roz-
wojem fabryki maszyn rolniczych W. Moritza (i innych zakładów przemysłowych w tym 
rejonie), w początkach XX wieku. Jest interesującym przykładem osiedla robotniczego 
okresu industrializacji miasta, zbudowanego na racjonalnie, choć oszczędnie zaplano-
wanej siatce wąskich ulic, w sąsiedztwie głównego zakładu przemysłowego, ale też parku 
miejskiego (Park Bronowice) i otwartych terenów doliny Bystrzycy. Świadczy o godzi-
wym traktowaniu robotników i jest przykładem racjonalnej, choć skromnej miejskiej 
zabudowy mieszkaniowej tamtego okresu. Projekt rewaloryzacji tego osiedla, wykonany 
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lublinie, był wysoko oceniony na Konferencji 
UN-HABITAT w Ankarze, w 2004 r.

Wytyczne 
do ochrony

Najstarszą część osiedla, w granicach ulic: Łęczyńska, Firlejowska, Bronowicka, Park 
Bronowicki należy chronić przed zmianami układu ulic oraz charakteru ulic i zabudo-
wy, chroniąc szczególnie zachowane budynki zabytkowe (z początku XX w.). Tereny 
pozostałe powinno się traktować jako bezpośrednie otoczenie zespołu chronionego i 
zagospodarowywać obiektami niekolidującymi z charakterem tego zespołu. Specjalnego 
traktowania wymaga pas terenu między osiedlem a doliną Bystrzycy. Jego zagospoda-
rowanie nie powinno zamykać charakterystycznych dla osiedla otwarć uliczek na prze-
strzeń doliny. Wskazane jest opracowanie koncepcji ewentualnej zabudowy terenu od 
strony Bystrzycy, tworzącej elewację dzielnicy od strony terenu Wielkiego Stawu (patrz: 
Upx.6).

Załączniki Załącznik Upx.19.1 Przestrzenie o potencjale kulturowym: Osiedle Bronowice Stare – 
obszar objęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.

Orientacja położenia obiektu



Załącznik Upx.19.1
Przestrzeń o potencjale kulturowym: Osiedle Bronowice Stare
Oznaczenia:
           obszar objęty ochroną
           teren objęty szczególną ochroną



L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.20
SKANSEN Z OTULINĄ

Orientacja

Lokalizacja Przedmiotem ochrony na tej liście jest nie tylko sam skansen – Muzeum Wsi Lubelskiej 
(wpisany na listę obiektów chronionych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków), ale też jego otoczenie – otulina przestrzenna, jak na załączniku graficznym.  

Czas powstania Lata 70. XX wieku.

Uzasadnienie Powołany do życia w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku lubelski skansen, dzięki 
bogactwu dostępnych jeszcze w regionie eksponatów oraz pełnej zaangażowania i wi-
zji jego stopniowej realizacji, staje się unikatową wartością kulturową miasta, promując 
wartości kulturowe i historię regionu, zwłaszcza historyczną kulturę jego wsi i miaste-
czek. Ochrona tego obiektu jest bezdyskusyjna.  Potrzeba objęcia warunkami ochrony 
również otuliny skansenu wynika przede wszystkim z troski o zachowanie obecnego 
krajobrazu przestrzeni skansenu i jego atmosfery, ochrony obiektu przed jego degrada-
cją, jaka może być skutkiem niepożądanego – z punktu widzenia skansenu – zagospo-
darowania terenów sąsiednich (wysoka zabudowa, nieodpowiednie funkcje, hałas, ruch, 
współczesność).

Wytyczne 
do ochrony

Obiekt rangi krajowej (!). 
Ochrona otuliny skansenu powinna dotyczyć takich warunków jej zagospodarowa-
nia, aby zminimalizować możliwość negatywnych skutków na atmosferę i krajobraz 
wewnętrzny skansenu.  Nie należy wprowadzać zabudowy wysokiej i funkcji wywołu-
jących hałas, zanieczyszczenie powietrza itp., np. większych tras komunikacyjnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie, bez odpowiedniej izolacji optycznej i akustycznej. Dotyczy 
to szczególnie przedłużenia Alei Solidarności, planowanego w dolinie Czechówki, w są-
siedztwie Skansenu. Trasa ta nie może zdeprecjonować jego walorów środowiskowych 
i kulturowych (widokowych). Wskazane jest też zachowanie istniejących fragmentów 
sąsiedztwa, sprzyjających atmosferze skansenu, dotyczy to: Doliny Czechówki, Ogrodu 
Botanicznego, zachowanych terenów otwartych, zielonych, dolin suchych itp. Powstają-
ca na stokach otaczającyh skansen nowa zabudowa jednorodzinna powinna mieć wię-
cej zieleni wysokiej, drzew na działkach i w pasach ulicznych, aby zminimalizować jej 
niepożądany wpływ na krajobraz. Wymóg ten powinien być egzekwowany przez odpo-
wiednie wydziały Urzędu Miasta.

Orientacja położenia obiektu



Załączniki Załącznik Upx.20 Przestrzenie o potencjale kulturowym: Skansen z otuliną – obszar ob-
jęty ochroną przedstawiony na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.21
ZESPOŁY BUDYNKÓW „DZIELNICY ZACHODNIEJ”

Orientacja

Lokalizacja Ochroną obejmuje się następujące zespoły zabudowy mieszkaniowej zachodniej części 
śródmieścia:
1) zespół budynków przy ul. Weteranów, jak na załączniku graficznym Upx.21.1.1,
2) zespół budynków przy ul. Skłodowskiej, jak na załączniku graficznym Upx.21.1.2,
3) zespół budynków przy ul. Legionowej (Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowa), jak na 
załączniku graficznym Upx.21.1.3.

Czas powstania Lata 20. i 30. XX wieku.

Uzasadnienie Ważnym etapem współczesnego rozwoju miasta Lublina była realizacja w latach dwu-
dziestych i trzydziestych, na terenach w większości państwowych, powojskowych, za-
chodniej części śródmieścia miasta, tzw. wówczas „Dzielnicy Zachodniej”. Jej koncepcja 
powstała w r. 1925 jako warunki i wyniki konkursu ogólnokrajowego na plan rozwoju 
miasta, choć zaczęła się rozwijać już od roku 1918. Do roku 1939 postępowały prace 
realizacyjne. Dzielnica, zgodnie z historyczną tradycją rozwoju Lublina, wyłoniona zo-
stała w sposób naturalny, dostosowując się do istniejącego ukształtowania terenu. Obję-
ła praktycznie całą zachodnią część wzgórza śródmiejskiego wzdłuż Alei Racławickich, 
między doliną rzeki Czechówki i doliną suchą (będącą częściowo wąwozem) obecnej 
ulicy Głębokiej, od ulicy Lipowej po Rogatkę Warszawską i Aleje Kraśnickie. Powstał 
świadomie zaprojektowany układ ulic, w tym – eksponowanych alei oraz kolejne zespo-
ły zabudowy usługowej (Gimnazjum im. Staszica, Bobolanum i in.) i – mieszkaniowej. 
Planowano zabudowę zróżnicowaną w formie: „zwartą, grupową, bliźniaczą i luźną”, ale 
także – w stylu.  Godne uwagi były np. budynki Osiedla Oficerskiego, w stylu dwor-
kowym (pierwszego na tym terenie osiedla mieszkaniowego, wytyczonego w 1921 r., z 
których pozostał tylko jeden budynek, przy ul. Uniwersyteckiej), ale także przetrwałe 
zespoły, ciągi zabudowy mieszkaniowej w stylu modernistycznym, m.in. przy ulicach: 
Weteranów, Skłodowskiej, Legionowej. Budynki tych zespołów reprezentują styl umiar-
kowanego modernizmu, charakteryzujący się prostą formą, podporządkowaną funkcji. 
Motywem ich ochrony jest choćby zachowanie świadectwa kultury i ładu przestrzenne-
go miasta tamtego okresu.

Orientacja położenia obiektu



Wytyczne 
do ochrony

Należy chronić sieć ulic „Dzielnicy Zachodniej” przed radykalną zmianą ich historycz-
nego charakteru. Przetrwałe zespoły zabudowy przyulicznej j. w., jak i poszczególne ich 
budynki, nie powinny być likwidowane, rozbudowywane, przebudowywane czy zmie-
niane w szczegółach ich historycznego wystroju architektonicznego. Niezbędna ich mo-
dernizacja powinna być uwarunkowana tymi rygorami (patrz także: Lista dziedzictwa 
kultury współczesnej – architektura, obejmująca również inne, zachowane pojedyncze 
budynki Dzielnicy Zachodniej wskazane do ochrony).

Załączniki Załączniki: Upx.21.1.1, Upx.21.1.2, Upx.21.1.3 Przestrzenie o potencjale kulturowym, 
zespoły budynków przy ulicach, odpowiednio: Weteranów, Skłodowskiej i Legionowej – 
obszary objęte ochroną przedstawione na mapie topograficznej.

Data 
opracowania

Czerwiec 2011 r.
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Załącznik Upx.21.1.1
Przestrzenie o potencjale kulturowym: Zespół budynków przy ul. Legionowej





L U B L I N
LISTA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

URBANISTYKA - PRZESTRZENIE O POTENCJALE KULTUROWYM

Przedmiot 
ochrony 

Upx.22
PRZESTRZENIE ULIC

Lokalizacja Ochroną obejmuje się przestrzeń niektórych tradycyjnych ulic miasta Lublina, w tym: 
ulicy Krakowskie Przedmieście (z ulicami przylegającymi), ulicy Chopina, ulicy Naru-
towicza, ulicy Lubartowskiej.

Uzasadnienie Wiele tradycyjnych ulic Lublina ma swoją unikatową atmosferę, tworzoną przez skalę i 
charakter zabudowy, krajobraz miejski, detale, tradycję. Są to ulice większe jw., ale i małe 
zaułki godne zachowania, bo one kształtują głównie tożsamość miejsca. Nie wszystkie 
są objęte formalną ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, niemal wszystkie 
natomiast powinny być objęte jakąś formą ochrony, dlatego znalazły się na tej Liście. Nie 
jest ona zamknięta, wskazuje obiekty oczywiste i wymaga rozwinięcia.

Wytyczne 
do ochrony

Atmosfera tradycyjnych ulic miasta, ich kulturowy klimat, krajobraz nie powinny być 
drastycznie naruszane nowymi inwestycjami, ich skalą, funkcją, formą i wystrojem ar-
chitektonicznym. Na eksperymenty i śmiałe propozycje są inne, mniej kolizyjne miejsca 
w mieście. Tradycyjne ulice muszą się oczywiście stopniowo przeobrażać, ale należy to 
robić z rozwagą i taktem, nie niszcząc ich często niepowtarzalnego ducha, szanując ich 
tradycyjny walor, z którym mieszkańcy się zżyli i nie chcą na ogół go tracić
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