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Czym jest strategia miasta?
Strategia miasta to ujęta w ramy dokumentu wizja jego rozwoju, opisująca postęp jaki należy wykonać by uczynić je możliwie najlepszym 
miejscem do życia, pracy i nauki w określonym przedziale czasu. Dobra strategia to oparty na właściwej diagnozie dobry pomysł na miasto. 
Strategia mówi co należy zrobić lub zmienić, by ten pomysł zrealizować. Dokument strategii identyfikuje największe potencjały miasta, definiuje 
politykę rozwoju, wyznacza cele do osiągnięcia, określa ramy działań i wzmacnia spójność decyzji administracyjnych. Jest także punktem wyjścia 
do planowania działań operacyjnych, programów i planów sektorowych.



Jaka jest koncepcja tworzenia Strategii Lublin 2030?
Z końcem 2021 r. upływa okres obowiązywania aktualnej strategii rozwoju Lublina. Lublin stoi zatem przed wyzwaniem związanym 
z formułowaniem wizji swojego rozwoju w blisko 10-letniej perspektywie. Wizja ta powinna być legitymizowana przez świadomość, zrozumienie 
oraz akceptację społeczną. By można było to osiągnąć, w proces jej formułowania zaangażowana została możliwie szeroka grupa mieszkańców 
i użytkowników miasta. Centralną koncepcją sterującą całym procesem jest partycypacja społeczna, wyrażająca się w dialogu, przy pełnym 
równouprawnieniu społeczności Lublinian w procesach decyzyjnych oraz przypisaniu im roli realnych współtwórców koncepcji rozwoju miasta. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu mieszkańcy Lublina uzyskują status współautorów strategii – najważniejszego dokumentu wyznaczającego 
kierunki rozwoju miasta, będącego syntezą wyobrażeń o jego przyszłości. Przedstawiciele administracji miasta pełnią w tym procesie rolę 
animatorów, odpowiedzialnych za jego przebieg, dobór odpowiednich metod i technik włączających w tworzenie strategii wszystkich 
zainteresowanych bez względu na ograniczenia czasowe, komunikacyjne, kompetencyjne czy fizyczne.



Jak finansowana jest Strategia Lublin 2030?
Tworzenie strategii miasta opartej na ambitnych założeniach to złożony, wieloetapowy i długotrwały proces angażujący liczny zespół, 
wymagający zastosowania różnorodnych metod i narzędzi pracy. Strategia Lublin 2030 powstaje według wcześniej opracowanej koncepcji, 
w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, realizowanemu dzięki dotacji 
w wysokości blisko 3 mln zł, otrzymanej przez Gminę Lublin w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez 
mieszkańców”, który zorganizowany został przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz z budżetu państwa. Zakładany budżet 
projektu wynosi 3 325 257 zł i przewiduje 10% wkład własny Gminy Lublin na poziomie 332 526 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 
2019–2022.



ETAPY PRAC 
NAD STRATEGIĄ



Uzgodnienie powszechnie akceptowanej wizji Lublina w 2030 roku, a następnie przełożenie 
jej na język dokumentu strategii rozwoju miasta to złożony, wieloetapowy oraz kosztowny 
proces, angażujący liczny zespół, wymagający zastosowania starannie dobranych metod 

i narzędzi pracy. Jego realizacja została podzielona na etapy, których efektem są konkretne 
rezultaty, wypracowywane kolektywnym wysiłkiem wielu osób i środowisk.
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I. Powstanie koncepcji procesu opracowania Strategii Lublin 
2030 (IV kwartał 2018 – IV kwartał 2019)
Pierwszy etap prac nad nową strategią poświęcony jest opracowaniu ogólnej koncepcji procesu strategicznego i jego architektury, ustaleniu ram 
merytorycznych oraz określeniu działań i środków niezbędnych do ich realizacji. Powstaje plan działań, który staje się podstawą merytoryczną 
wniosku nagrodzonego dotacją w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanym 
przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Ambitny projekt „Wymyślmy 
wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” uzyskuje dofinansowanie.

Na tym etapie Prezydent Miasta Lublin powołuje Radę Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, która przede wszystkim ma za zadanie 
opracować kierunkowe założenia merytoryczne Strategii Lublin 2030 oraz oceniać merytorycznie wypracowane na różnych etapach prac
rozwiązania. Opracowane zostają także wstępne obszary strategiczne oraz kluczowe pojęcia i zagadnienia je definiujące, które następnie zostały 
poddane zewnętrznej recenzji przez trzech ekspertów.



II. Ustalanie społecznej wizji przyszłości Lublina (IV kwartał 
2019 – IV kwartał 2020)
W drugim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 swoje zdanie na temat przyszłości miasta wyrażają mieszkańcy oraz przedstawiciele licznych 
środowisk i grup interesariuszy. Celem prowadzonych działań jest zebranie jak największej liczby opinii i wyobrażeń dotyczących potrzeb 
i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem, składających się na wizję jego przyszłości. Osią tego etapu procesu jest poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Zbieraniu opinii służą m.in. spotkania tematyczne i środowiskowe w ramach idei Kafejki 
Partycypacyjnej oraz wydarzenia w formie punktów mobilnych, spotkań otwartych w dzielnicach oraz gry i warsztatów przyszłości
realizowanych przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza – partnera społecznego projektu. Spotkania z mieszkańcami uzupełniają
realizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, ilościowe i jakościowe badania społeczne, zamawiane analizy 
i ekspertyzy, a także konsultacje eksperckie dotyczące zakresu obszarów tematycznych strategii. Rezultatem wszystkich działań 
partycypacyjnych ma być co najmniej kilkanaście tysięcy zebranych opinii i komentarzy.



III. Formułowanie kierunków rozwoju Lublina (IV kwartał 
2020 – II kwartał 2021)
W trzecim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 zebrane i opracowane w formie raportów tematycznych dane z działań partycypacyjnych oraz 
z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zostają poddane analizie, a następnie przełożone na kierunki rozwoju Lublina, stanowiące 
założenia do projektu Strategii Lublin 2030. Celem wypracowanych metodami warsztatowymi kierunków rozwoju Lublina jest określenie 
postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by go osiągnąć. Wszystkie rekomendacje 
charakteryzują się jednakową strukturą uwzględniającą wizję, diagnozę, cele oraz proponowane kierunki działań. Zadanie to realizuje 120 osób 
tworzących 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR), zrekrutowanych w otwartym naborze. Każda grupa robocza składała się z 10 osobowego 
zespołu ekspertów i użytkowników miasta, złożonego z lidera, pracowników miejskiego samorządu, przedstawicieli mieszkańców, 
reprezentantów organizacji trzeciego sektora, biznesu oraz uczelni wyższych, biorących udział w 4 warsztatach tematycznych i 2 konferencjach. 
Kierunki rozwoju wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze zostają podsumowane raportem i stanowią założenia do projektu Strategii 
Lublin 2030.



IV. Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina (II kwartał 2021)
W czwartym etapie prac nad Strategią Lublin 2030, rozwiązania wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze w oparciu o wizje przyszłości 
mieszkańców zostają zweryfikowane pod kątem legalności, wykonalności, adekwatności i możliwości realizacji, w tym sfinansowania. Pierwsze 
konsultacje kierunków rozwoju Lublina odbywają się w trakcie konferencji online „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach 
rozwoju miasta”, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych dzięki przeprowadzeniu streamingu z wydarzenia. Kolejne opinie są zbierane 
w ramach punktów mobilnych, otwartych spotkań, dyskusji, a także w ramach cyklu kilkunastu spotkań środowiskowych dotyczących wybranych 
zagadnień związanych z rozwojem Lublina. Równocześnie kierunki rozwoju konsultowane są z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Miasta Lublin, jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin, Radą Miasta Lublin, radami dzielnic oraz wszelkimi organami doradczymi, 
opiniodawczymi i pomocniczymi przy Prezydencie Miasta Lublin. Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina stwarza kolejną możliwość włączenia 
się w prace nad Strategią Lublin 2030 mieszkańcom i ekspertom, którzy nie znaleźli się w składach Tematycznych Grup Roboczych i nie wzięli 
udziału we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych.



V. Powstaje projekt Strategii Lublin 2030 (II–III kwartał 2021)
W piątym etapie prac powstaje pierwsza wersja projektu dokumentu Strategii Lublin 2030. Podstawą jego opracowania są kierunki rozwoju 
Lublina wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze i skonsultowane społecznie oraz wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa. Nad projektem pracuje zespół redakcyjny sformowany z pracowników Urzędu Miasta Lublin, wspomagany wąskim gronem ekspertów
zewnętrznych.



VI. Projekt Strategii Lublin 2030 przechodzi formalną ocenę 
(III–IV kwartał 2021)
W szóstym etapie prac, projekt Strategii Lublin 2030 przechodzi przez wewnętrzne konsultacje i uzgodnienia w Urzędzie Miasta Lublin. 
Dokument także jest poddawany przewidzianej prawem procedurze opiniowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Lubelskiego, 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz z sąsiednimi gminami i ich związkami. Po tym etapie projekt Strategii Lublin 2030, zmodyfikowany w związku 
z zebranymi opiniami/uwagami, jest gotowy do publicznej prezentacji i konsultacji społecznych.



VII. Konsultacje społeczne projektu Strategii Lublin 2030 ze 
społecznością miasta (IV kwartał 2021)
W siódmym etapie prac, projekt dokumentu Strategii Lublin 2030 zostaje udostępniony mieszkańcom Lublina do przewidzianych prawem
formalnych konsultacji społecznych. W ich ramach realizowane są działania konsultacyjne m.in. w formie spotkań, w trakcie których mieszkańcy 
miasta mogą ocenić projekt Strategii Lublin 2030, wypowiedzieć się na temat zawartości i formy dokumentu oraz wnieść do niego formalnie 
ewentualne uwagi, by te mogły zostać uwzględnione w finalnej wersji dokumentu.



VIII. Uchwalenie dokumentu Strategii Lublin 2030 
(IV kwartał 2021)
Po przeprowadzeniu uzgodnień instytucjonalnych oraz analizie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych i wprowadzeniu tych
zasadnych do dokumentu, ostateczny projekt Strategii Lublin 2030 jest przedkładany przez Prezydenta Miasta Lublin pod głosowanie przez 
Radnych Rady Miasta Lublin i zostaje formalnie uchwalony na jednej z sesji Rady Miasta Lublin.



IX. Rozpoczęcie wdrażania Strategii Lublin 2030 
(I–II kwartał 2022)
Po przyjęciu Strategii Lublin 2030 przez Radę Miasta Lublin, rozpoczyna się etap jej wdrażania, którego istotnym elementem jest wypracowanie 
szczegółowych strategii sektorowych, stanowiących rozwinięcie założeń opisanych w dokumencie Strategii Lublin 2030. Istotną częścią procesu 
wdrażania strategii jest program edukacyjny, którego zadaniem jest promocja wizerunku Lublina oparta na doświadczeniach i wnioskach 
płynących z trzyletniego, opartego na partycypacji społecznej procesu tworzenia najważniejszego miejskiego dokumentu.



RAPORT KOŃCOWY 
Z PRAC TGR



Jak powstał Raport Końcowy 
z prac Tematycznych Grup Roboczych?
Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych (TGR) powstał w rezultacie działań dwunastu zespołów eksperckich, liczących łącznie 120 
osób. Skład TGR dobrany został w drodze otwartego naboru, zgodnie z zasadą różnorodności i reprezentacji środowiskowej. Kluczowym 
zadaniem TGR było opracowanie w cyklu czterech moderowanych warsztatów rekomendacji strategicznych, wytyczających kierunki rozwoju 
miasta w perspektywie 2030 roku.

Cykl warsztatów został zrealizowany w oparciu o zaadaptowaną do potrzeb tworzenia Strategii Lublin 2030 metodę trzech horyzontów (Three 
Horizons Framework), której podstawą jest porównanie wariantów przyszłości będącej ekstrapolacją aktualnego status quo oraz przyszłości 
pożądanej i wyznaczenie ścieżki zmian i działań pozwalających przejść od wariantu pierwszego ku drugiemu. Metoda ta nawiązuje do innych 
wiodących metodyk grupowych procesów myślenia kontrfaktycznego, m.in. The Day After (RAND) i Futures Wheel (The Millennium Project). 
Metoda ta doskonale odzwierciedlała cele prac TGR obejmujące diagnozę obecnej sytuacji w danym obszarze strategicznym, określenie jego wizji 
dla 2030 roku oraz wskazanie celów i kierunków działań umożliwiających realizację pożądanego scenariusza.



Czym jest Raport Końcowy 
z prac Tematycznych Grup Roboczych?
Stworzony w ramach powyższych prac dokument obejmuje zatem szerokie spojrzenie na przyszłość Lublina z perspektywy mieszkańców
i użytkowników miasta, oceniających ją przez filtr dwunastu obszarów strategicznych. Podejście takie daje możliwość wykorzystania 

ogromnego potencjału kreatywnego leżącego w oddolnych działaniach partycypacyjnych włączających mieszkańców miasta w proces 
współdecydowanie o jego przyszłości. Raport przedstawia zatem szczegółowe wizje przyszłości, definiuje precyzyjne cele i podaje kompletne 
i bardzo szczegółowe rozwiązania w zakresie inicjatyw mających realizować te cele.

W tym miejscu należy jednak przywołać określony od samego początku status oraz doprecyzować funkcję wypracowanego w ramach działań 
Tematycznych Grup Roboczych Raportu Końcowego obejmującego rekomendacje w zakresie kierunków rozwoju Gminy Lublina. Zgodnie z
założeniami procesu tworzenia Strategii Lublin 2030, rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym z prac TGR stanowią przede wszystkim 
niezwykle istotny punkt odniesienia i źródło inspiracji, nie zaś gotowy, niepodlegający dalszej redakcji wkład do powstającego projektu 
dokumentu Strategii Lublin 2030. Oznacza to, że w toku dalszych prac nad Strategią Lublin 2030, wypracowane przez TGR rekomendacje będą 
poddane kolejnym działaniom partycypacyjnym.



KONSULTACJE
SPOŁECZNE



Jak będą przebiegały konsultacje społeczne z mieszkańcami?
Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną poddane konsultacjom społecznym skierowanym do mieszkańców miasta. Na tym 
etapie wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość wypowiedzenia się w kwestii rekomendacji strategicznych wypracowanych przez 
Tematyczne Grupy Robocze, sformułowanych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych, m.in. w formie wizji i celów strategicznych. 
Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach online lub odwiedzić zlokalizowany na terenie miasta tzw. „punkt mobilny”. Jednocześnie 
będzie można wypełnić ankietę konsultacyjną, która zostanie umieszczona na stronie www.2030.lublin.eu. Na wskazanej stronie zostanie 
opublikowany szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych, a także niezbędne materiały informacyjne.

http://www.2030.lublin.eu/


Jak będą przebiegały konsultacje instytucjonalne i branżowe?
Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną poddane także konsultacjom z wszystkimi powołanymi ciałami opiniodawczo-
doradczymi Prezydenta Miasta Lublin, radnymi Rady Miasta Lublin, radnymi i członkami zarządów rad dzielnic, a także instytucjami 
i organizacjami współpracującymi z samorządem oraz takimi, dla których działalności przyjęta przez miasto Lublin polityka rozwoju ma istotne 
znaczenie. Do ww. interesariuszy zostanie skierowana prośba o analizę rekomendacji wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze 
i odniesienie się do nich poprzez wyrażenie opinii w formie pisemnej. Jednocześnie dla większości ww. odbiorców zostaną zorganizowane 
spotkania konsultacyjne i branżowe, mające na celu przybliżenie ustaleń zawartych w Raporcie.



Jak będą przebiegały konsultacje i analizy wewnętrzne?
Rekomendacje zawarte w Raporcie Końcowym zostaną również przeanalizowane przez wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Lublin oraz 
jednostki organizacyjne Miasta Lublin. W ramach konsultacji oceniona zostanie zgodność zapisanych w Raporcie rekomendacji m.in. z:
 najważniejszymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (tj. unijnymi, krajowymi, regionalnymi);
 innymi przyjętymi do realizacji przez Gminę Lublin strategiami, programami i politykami, obowiązującymi w okresie do 2030 roku;
 obecnie obowiązującymi przepisami prawa pod kątem możliwości formalno-prawnych ich potencjalnego wdrożenia;
 możliwościami finansowymi Gminy Lublin, w tym założeniami określonymi w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lublin.

Opinie w tym zakresie zostaną zebrane w formie pisemnej i będą odpowiedzią na skierowaną prośbę o analizę rekomendacji wypracowanych
przez Tematyczne Grupy Robocze i zajęcie stanowiska.



REKOMENDACJE
TEMATYCZNYCH 

GRUP ROBOCZYCH
Przedstawione treści stanowią wyciąg informacji z: „Raport Końcowy z prac Tematycznych Grup Roboczych”, 4CF Sp. z o.o., 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Prospektiker Sociedad Anonima Instituto
Europeo de Prospectiva y Estrategia, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, Lublin 2021.



TGR 1
AKADEMICKOŚĆ



+
Silną stroną Lublina w obszarze akademickości 
są relatywnie atrakcyjne warunki studiowania 
w mieście, bogata oferta kierunków kształcenia 
oraz zaplecze infrastrukturalne. Podczas dyskusji 
zwrócono także uwagę na liczne powiązania 
z innymi obszarami strategicznymi: edukacją 
i przemysłami kreatywnymi.

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podnoszono kwestie związane z niskim 
poziomem kapitału społecznego, tj. 
niedostatecznym poziomem współpracy w wielu 
wymiarach: począwszy od współpracy pomiędzy 
lokalnymi uczelniami wyższymi, przez 
współpracę międzynarodową i uczestnictwo 
naukowców w zespołach międzyuczelnianych 
oraz współpracę z biznesem i placówkami 
edukacyjnymi, po współpracę akademii 
z miastem. Niski ogólny poziom kapitału 
społecznego, przejawiający się w dominacji 
partykularnych interesów, wymieniany był także 
wśród istotnych barier rozwojowych obszaru.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



POŻĄDANA
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 1 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 
2030 roku. Obejmuje ona istotne umocnienie pozycji lubelskich uczelni w Europie 
m.in. poprzez zwiększoną współpracę i konsolidację uczelni, utworzenie uczelni 
zawodowej oraz zwiększenie widoczności ośrodków lubelskich na liście 
szanghajskiej. Ponadto zakłada uwolnienie potencjału B+R dzięki likwidacji szarej 
strefy współpracy nauki z biznesem oraz rozwiązaniom instytucjonalnym 
ułatwiającym skuteczną komercjalizację. W pożądanej wersji przyszłości w ciągu 
kolejnych dziewięciu lat wzrośnie liczba studentów zagranicznych na lubelskich 
uczelniach oraz powstaną nowe miejsca pracy w sektorze akademickim 
i w priorytetowych branżach Lublina. Jednocześnie Biura Karier na uczelniach 
koordynować będą tworzenie atrakcyjnej i profesjonalnej oferty staży i praktyk dla 
studentów. Lublin zostanie ogłoszony stolicą kultury studenckiej, a lubelskie 
uczelnie staną się liderami innowacyjnych programów opartych na technologiach 
cyfrowych.



CELE STRATEGICZNE
 Obecność jednostek o statusie uczelni badawczej w akademickim 

Lublinie.

 Funkcjonowanie kształcenia zawodowego na wysokim poziomie 
według standardów międzynarodowych.

 Wdrożenie nowego modelu skutecznej komercjalizacji badań.

 Umiędzynarodowienie kształcenia na poziomie wiodących krajów 
OECD.

 Lublin jako Europejska Stolica Studentów: kultura, sport, 
przedsiębiorczość.

 Akademicki Lublin zaangażowany i otwarty na potrzeby 
mieszkańców.

 Lublin rozpoznawalnym w świecie ośrodkiem przemysłu 
kreatywnego i zaawansowanym ekosystemem w branży Teaching
Design.

 Rozwój inteligentnych specjalizacji jako efekt synergii nauka–
biznes–samorząd.
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 Konsolidację na poziomie dyscyplin naukowych.

 Powołanie spółek celowych wspierających spin-offy na 
każdej uczelni.

 Uchwalenie wieloletniego wsparcia Study in Lublin przez 
Radę Miejską i Sejmik.

 Zunifikowanie środowiska naukowego, samorządowego 
i biznesowego na rzecz idei Eksploratorium.

 Wspólne działania miasta, uczelni, biznesu i partnerów 
międzynarodowych na rzecz utworzenia nowych kierunków 
studiów w obszarze Teaching Design i opartego o nie 
przemysłu kreatywnego oraz pozyskanie nowej kadry do 
prowadzenia zajęć na nowo powstałych kierunkach.



TGR 2
DOBRE SĄSIEDZTWO



+
Wielokrotnie wymienianymi silnymi 
stronami Lublina w obszarze dobrego 
sąsiedztwa są kwestie związane 
z utrzymaniem zieleni miejskiej, bogatym 
zapleczem kulturalnym oraz walorami 
starych osiedli.

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podnoszono kwestie związane z niskim 
zaangażowaniem i aktywnością 
obywatelską mieszkańców. Lublinianie 
niechętnie podejmują inicjatywy oddolne, 
nie mają poczucia sprawczości oraz nie 
czują się współodpowiedzialni za wspólną 
przestrzeń. Bardzo często wskazywano 
również na problemy komunikacyjne 
pomiędzy samorządem (w tym 
samorządem dzielnicowym) 
a społecznością lokalną.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON
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POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 2 sformułowała rozbudowaną wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć 
w perspektywie 2030 roku. Obejmuje ona m.in. podniesienie jakości życia poprzez 
realizację odpowiedzialnej polityki planistycznej. Polityka ta uwzględnia stworzenie 
innowacyjnego programu mieszkalnictwa, który umożliwi rozwój dostępnego 
budownictwa mieszkaniowego. W Lublinie 2030 wg tej wizji istnieć będą nowe, 
funkcjonalnie zaplanowane osiedla, dobrze skomunikowane z innymi częściami 
miasta i wyposażone w bogatą infrastrukturę usługową. Publiczne przestrzenie 
miejskie będą przyjazne dla wszystkich mieszkańców, w tym zwłaszcza dla rodzin, 
osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Sprawnie funkcjonować będą 
również miejsca spotkań w poszczególnych dzielnicach zorganizowane wokół 
istniejących i nowo zidentyfikowanych centrów lokalnych. Będą istotnie podnosić 
jakość życia mieszkańców oraz sprzyjać formowaniu inicjatyw oddolnych.



CELE STRATEGICZNE
 Lubelskie Standardy Planowania Przestrzennego, zbierające zasady 

polityki planistyczno-urbanistyczno-krajobrazowej.

 Dostępne i współanimowane przez mieszkańców dzielnic miejsca 
spotkań, aktywności i samopomocy.

 Lokalne współtworzenie najbliższej okolicy przez mieszkańców.

 Stworzony, dostępny i aktualny hub wiedzy – dostępność, edukacja.

 Zbudowany i wykorzystywany potencjał starych dzielnic.

 Egzekwowanie standardów planowania przestrzennego i polityki 
urbanistyczno-krajobrazowej.

 Wprowadzenie instrumentów dla pozadeweloperskiego dostarczania 
mieszkań.

 Aktywizowanie mieszkańców angażujących się w działające instytucje 
wspierania „dobrego sąsiedztwa” (Rady Dzielnic, Wspólnoty, 
Spółdzielnie).



 Tworzenie MAL-i (Miejsc Aktywności Lokalnej).

 Inicjowanie działań aktywizujących mieszkańców.

 Utworzenie centrum zarządzania hubem.

 Stworzenie wiążącego dokumentu Lubelskiej 
Polityki Mieszkaniowej, zawierającej rozwiązania 
prowadzące do zwiększenia dostępności mieszkań.

 Akcja promująca „dobre sąsiedztwo”.
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TGR 3
EDUKACJA



+

Silnymi stronami lubelskiej edukacji 
są przede wszystkim wysoki poziom 
edukacji odzwierciedlający się 
w dobrych wynikach 
egzaminacyjnych, dostępność miejsc 
w placówkach edukacyjnych oraz 
bliskość zaplecza akademickiego.

-

Wśród słabych stron szczególnie 
często podnoszono braki kadrowe 
i kompetencyjne wśród lubelskich 
nauczycieli, niewystarczającą jakość 
infrastruktury i wyposażenia szkół 
oraz ubogą ofertę dydaktyczną zajęć 
dodatkowych. Pojawił się również 
problem analogiczny do tego 
zidentyfikowanego przez TGR 1, 
a więc niedostateczny poziom 
współpracy z innymi podmiotami 
(biznesem, urzędem, akademią). 

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON
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POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 3 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć 
w perspektywie 2030 roku. Obejmuje ona istotny wzrost poziomu 
kształcenia w lubelskich szkołach dzięki podniesieniu kompetencji kadry 
nauczycielskiej oraz rozwojowi oferty zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru STEM. Zgodnie z tą wizją w przeciągu kolejnych 
dziewięciu lat rozwinięta zostanie infrastruktura oświatowa oraz znacząco 
poprawi się wyposażenie lubelskich placówek oświatowych. Zwiększy się 
przy tym dostępność edukacji pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego oraz 
rozwinie współpraca między placówkami edukacyjnymi 
a podmiotami takimi jak wyższe uczelnie, instytucje kultury i lokalne 
przedsiębiorstwa. W 2030 roku Lublin będzie mógł się także pochwalić 
realizacją miejskiego programu edukacji dla tolerancji, integracji oraz praw 
człowieka.



CELE STRATEGICZNE
 Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności edukacji w szkołach 

i placówkach oświatowych w Lublinie.

 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia kompetencji społecznych, 
obywatelskich i przyszłości.

 Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury oświatowej odpowiadającej 
potrzebom wszystkich mieszkańców.

 Stworzenie warunków infrastrukturalnych i programowych do kształcenia 
kompetencji przyszłości, a także społecznych i obywatelskich, dla wszystkich 
mieszkańców.

 Stworzenie efektywnych systemów współpracy szkół i placówek 
edukacyjnych z uczelniami, instytucjami kultury i biznesem.

 Zapewnienie wysokiego poziomu doradztwa i kształcenia zawodowego 
odpowiadającego potrzebom zmieniającego się rynku pracy.

 Stworzenie systemu miejskiej edukacji służącej tolerancji, integracji 
i upowszechnianiu praw człowieka.

 Zapewnienie wysokiej jakości edukacji osób dorosłych w Lublinie, 
dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.
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 Stworzenie miejskiego ośrodka doskonalenia 
nauczycieli.

 Stworzenie centrum edukacyjno-rehabilitacyjno-
kulturalnego.

 Stworzenie Centrum Nauki i Eksperymentu.

 Stworzenie miejskiego programu współpracy 
z biznesem (obejmującego program kształcenia 
przedsiębiorczości i doradztwa oraz kształcenia 
zawodowego).

 Stworzenie miejskiego programu współpracy 
z uczelniami (obejmującego udział pracowników 
uczelni w zajęciach dla uczniów oraz udział uczniów 
w zajęciach uniwersyteckich).



TGR 4
INNOWACYJNA I ZRÓWNOWAŻONA 

GOSPODARKA



+
Do silnych stron lubelskiej gospodarki 
zdaniem grupy zalicza się relatywnie dobre 
położenie miasta w kontekście połączeń 
transportowych i handlowych. Grupa 
doceniła również główne korzyści płynące 
z akademickiego charakteru miasta.

-
W szczególności wielokrotnie wśród słabych 
stron obszaru podnoszono kwestie związane 
z niskim poziomem kapitału społecznego. 
Przejawem tego jest m.in. niski poziom 
współpracy przedsiębiorstw z innymi 
podmiotami (z uczelniami, z miastem, z innymi 
przedsiębiorstwami), rozrost szarej strefy oraz 
niskie standardy etyczne w biznesie, co budzi 
nieufność zarówno ze strony lublinian, jak 
i podmiotów spoza regionu. Problem ten jest 
o tyle ważny, że identyfikowany był również 
przez inne grupy robocze. Uczestnicy TGR 4 
zgodzili się także, że rozwojowi 
reprezentowanego przez nich obszaru 
strategicznego nie służy wizerunek Lublina 
kojarzącego się z akademią i kulturą, a nie 
konkretnymi branżami gospodarki. 

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON
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POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 4 sformułowała śmiałą i ambitną wizję, do urzeczywistnienia której 
należy dążyć w perspektywie 2030 roku. W wizji tej dzięki rozwojowi 
infrastruktury transportowej Lublin wykorzystuje swoje unikalne położenie 
na szlakach handlowych wiodących z północy na południe i z zachodu na 
wschód. Staje się miastem atrakcyjnym inwestycyjnie i handlowo. Rozwija 
inteligentne specjalizacje. Wizja grupy zakłada także nasilenie współpracy 
lubelskiego biznesu z nauką, usieciowienie, wzrost innowacyjności 
i przedsiębiorczości zarówno w wymiarze makro, jak i mikro. Dobra sytuacja 
gospodarcza przekłada się na relatywnie niską stopę bezrobocia w mieście 
oraz rosnący poziom życia jego mieszkańców. Członkowie zespołu TGR 4 nie 
zapomnieli także o kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym. 
W swojej wizji postawili na zielone technologie oraz rozwój 
elektromobilności.



CELE STRATEGICZNE
 Dostosowanie rynku pracy do potrzeb inteligentnej 

i zrównoważonej gospodarki.

 Sprawiedliwy rynek pracy.

 Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

 Stworzenie skutecznego systemu wsparcia 
mikroprzedsiębiorczości.

 Zwiększenie udziału podmiotów prywatnych w strukturze rynku 
pracy.

 Stworzenie instytucjonalnego systemu wsparcia 
internacjonalizacji przedsiębiorstw.

 Poprawa atrakcyjności oferty inwestycyjnej miasta.

 Zwiększenie innowacyjności lubelskich przedsiębiorstw.

 Zrównoważona dywersyfikacja gospodarki oparta na 
inteligentnych specjalizacjach.

 Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki sieciowej.
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 Zaangażowanie przez miasto pracodawców do 

współtworzenia i realizacji programów edukacyjnych.

 Stworzenie jednostki odpowiedzialnej za inicjację, 
koordynację i efektywność powiązań sieciowych.

 Opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego 
instytucji wspierającej internacjonalizację 
przedsiębiorstw zgodnie z dobrymi praktykami 
europejskimi.

 Dostosowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego do potrzeb inwestycyjnych.

 Opracowanie systemu zachęt i wsparcia finansowego 
dla kreatorów innowacji.



TGR 5
KULTURA I PRZEMYSŁY 

KREATYWNE



+
Do silnych stron obszaru „kultura i przemysły 
kreatywne” zaliczono liczny udział mieszkańców 
Lublina w kulturze oraz wysoką pozycję sektorów 
kultury i przemysłów kreatywnych w strategiach 
rozwoju miasta. W tej kwestii Lublin wyraźnie 
wyróżnia się na mapie kraju, gdzie kultura jest często 
marginalizowana.

-
Wśród słabych stron szczególnie często podnoszono 
kwestie związane z niedofinansowaniem sektora 
kultury, niskimi zarobkami w tym obszarze 
i trudnościami zaistnienia młodych artystów. 
Zwracano również uwagę, że Lublinowi brak instytucji 
kultury pełniących rolę centrów w danej dziedzinie 
(Centrum Kultury Współczesnej, Centrum Literatury, 
Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Nauki itd.) oraz 
artystycznej uczelni wyższej. Po raz kolejny w pracach 
Tematycznych Grup Roboczych pojawił się temat 
niedostatecznego poziomu współpracy pomiędzy 
różnymi podmiotami, w tym wypadku w obrębie 
sektora przemysłów kreatywnych oraz między 
realizatorami projektów kulturalnych i instytucjami 
kultury a sektorem przemysłów kreatywnych. 
Członkowie TGR 5 dostrzegli przy tym jednak rosnący 
poziom współpracy w obrębie sektora kultury.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 5 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 2030 
roku. W tej najlepszej możliwej przyszłości Lublin ma wypracowaną wizję kultury, w oparciu 
o którą wdraża rozwiązania systemowe, sprawiając, że jest uznawany za jeden z trzech 
najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce. Kultura w Lublinie jest systemem 
kształtowanym przez szerokie grono interesariuszy, wśród których poza urzędem miasta, 
instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi znajdują się także reprezentanci 
przemysłów kreatywnych oraz biznesu, wspólnie działający w celu maksymalizacji korzyści 
i wypracowywania wartości istotnych dla jak najszerszego grona odbiorców, co gwarantuje 
powszechny dostęp do kultury. Finansowanie kultury jest transparentne, ma charakter 
długofalowy i zdywersyfikowany, a środki przeznaczone na poszczególne programy czy 
projekty pozwalają na planowanie programowe w perspektywie wieloletniej. Kultura jest 
kluczowym narzędziem rozwoju Lublina i stanowi o jego unikalności. Lublin w 2030 roku 
stwarza jedne z najlepszych warunków do prowadzenia działalności w dziedzinie przemysłów 
kreatywnych w Polsce, wykorzystuje tkwiący w nich potencjał na potrzeby edukacyjne 
i promocyjne, przez co miasto staje się jednym z trzech najważniejszych ośrodków sektora 
kreatywnego w kraju.



CELE STRATEGICZNE
 Modelowanie wiodącej roli kultury i zwiększenie jej dynamiki jako 

czynnika rozwoju i konkurencyjności Lublina, jako elementu 
budowania jego tożsamości, unikalności, funkcji metropolitalnych 
i więzi społecznych oraz jako kluczowego wskaźnika wpływającego 
na jakość życia mieszkańców w wymiarze jednostkowym 
i wspólnotowym.

 Rozwój stabilnego ekosystemu lubelskiej kultury, uwzględniającego 
potrzeby środowisk twórczych, instytucji kultury, kadry i NGO oraz 
odpowiadającego na potrzeby odbiorców i zapewniającego stabilne 
warunki rozwoju.

 Zapewnienie wydatków na kulturę w skali 3 proc. względem 
budżetu miasta.

 Stworzenie długofalowego, zdywersyfikowanego i transparentnego 
systemu finansowania kultury.

 Wypozycjonowanie Lublina jako jednego z trzech wiodących 
ośrodków przemysłów kreatywnych w Polsce.

 Udoskonalanie istniejących i tworzenie nowych mechanizmów 
i narzędzi zapewniających rozwój i stabilne warunki funkcjonowania 
całego sektora kultury.
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 Wzmocnienie niedoreprezentowanych kierunków działalności 
kulturalnej będących wyznacznikiem metropolitalności miasta, 
jak np. sztuka współczesna oraz działania wykorzystujące 
nowe technologie, będące szczególnie w czasie 
postpandemicznym ważnym środkiem udostępniania dóbr 
kultury na odległość. Udostępnianie oferty kulturalnej różnym 
grupom odbiorców i odbiorczyń z utrudnionym dostępem,
w tym osobom z niepełnosprawnościami i migrantom poprzez 
tłumaczenie na języki obce, PJM, audiodeskrypcję, tekst 
prosty, jak również włączenie tych osób w przygotowywanie 
działań w obszarze kultury.

 Wzmocnienie istniejących oraz stworzenie nowych 
podmiotów kreujących kulturę w Lublinie, m.in. poprzez 
powołanie Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Sztuki 
Współczesnej, Lubelskiego Centrum Nauki.



 Zachowanie równowagi pomiędzy różnorodnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań o zasięgu ponadlokalnym 
w stosunku do lokalnych czy dzielnicowych (rozwój 
dzielnicowych domów kultury, programu „Dzielnice 
Kultury”, „Punkty Kultury”) oraz wytyczenie kierunków 
rozwoju wydarzeń kulturalnych 
i strategii uzasadniających zapewnienie wieloletniego 
finansowania.
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 Powołanie Lubelskiego Obserwatorium Kultury wraz 
z odpowiednim budżetem i kadrą. Monitorowanie 
i dynamiczne reagowanie na ofertę kulturalną 
proponowaną przez inne miasta i ośrodki, badanie 
mające na celu identyfikację „białych plam” w ofercie 
kulturalnej miasta i niereprezentowanych grup (OzN, 
mniejszości, migranci). Opracowanie narzędzi wsparcia 
i wizji rozwoju (np. zamknięcie etapu, ewaluacja jakości 
wypracowanych formuł, np. festiwalowych, form 
wsparcia; odniesienie do nowych czynników, jak np. 
pandemia).

 Zwiększenie środków przeznaczonych na konkursy dla 
NGO, stypendia i podmioty z sektora przemysłu 
kreatywnego; dopasowanie zadań w konkursach do 
bieżących potrzeb sektora kultury.
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TGR 6
METROPOLIA



+
Do silnych stron Lublina w kontekście 
rozwoju metropolitalnego grupa zaliczyła 
m.in. kapitał istniejących powiązań i relacji 
z gminami ościennymi oraz rozbudowaną 
siatkę partnerstw miasta.

-
Wśród słabych stron przeważają 
ograniczenia związane z postawami 
aktorów społecznych. Są to m.in. obawy 
przed procesem rozszerzenia miasta, niska 
świadomość społeczna roli Lublina jako 
lidera LOM, niedostateczny poziom 
długodystansowego myślenia kategoriami 
metropolii wśród władz i mieszkańców oraz 
brak myślenia metropolitalnego w zakresie 
turystyki i agroturystyki. Wskazywano 
również na niedostateczny poziom 
współpracy pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami (np. gminami przy realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych).

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 6 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 2030 
roku. Zakłada ona, że w kolejnych latach do obszaru administracyjnego Lublina przyłączane 
będą kolejne sąsiadujące z nim miejscowości. Proces ten będzie mieć wsparcie mieszkańców 
miasta i nowo przyłączanych obszarów. Rozwój i rozrost miasta w pożądanej przez grupę 
wizji postępuje w sposób planowy i zrównoważony. Lublin poszerza przy tym swoją sieć 
współpracy o kolejne miasta i instytucje partnerskie zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Umacnia się również na pozycji lidera Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, sprawując tę 
funkcję w sposób wzorowy. Jest modelowym liderem obszarów metropolitalnych w skali 
kraju. Pełni rozwinięte funkcje metropolitalne o zasięgu krajowym, europejskim oraz 
międzynarodowym. Lublin jest siedzibą międzynarodowych instytucji i gospodarzem 
wydarzeń na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Jest także wiodącym ośrodkiem 
uniwersyteckim na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz docelową i wypadową bazą 
dla turystów krajowych i zagranicznych. Dzięki temu Lublin staje się miastem z wysokim 
potencjałem przyciągania kapitałów zewnętrznych do LOM. W wizji TGR 6 miasto 
wykształciło rozpoznawalną markę. Z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji 
zbudowano internetową platformę „Interface Lublin”, służącą do wymiany innowacyjnych 
pomysłów i nawiązywania kontaktów. Lublin jest identyfikowany jako silny ośrodek kultury, 
turystyki, gospodarki i akademickości. Stanowi także transgraniczne centrum budowania 
kontaktów, kompetencji, kapitału i usług.



CELE STRATEGICZNE
 Rozszerzenie granic Lublina z uzyskaniem efektu korzyści dla 

mieszkańców zainteresowanych gmin, pozwalające na uzyskanie 
dostępu do nowych terenów zielonych, inwestycyjnych 
i mieszkaniowych oraz lotniska.

 Zwiększenie statusu Lublina na arenie międzynarodowej poprzez 
pozyskanie nowych i rozwój istniejących znaczących instytucji, 
inicjatyw i wydarzeń w obszarze administracji, kultury, organizacji 
pozarządowych, nauki i biznesu.

 Wzmocnienie roli Lublina jako lidera Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, 
polityk rozwojowych i solidarnego zarządzania obszarem oraz 
budowanie świadomości metropolitalnej wśród mieszkańców 
i instytucji.

 Wzmocnienie rozpoznawalności Lublina w kraju i za granicą jako 
„miasta inspiracji”.

 Wzrost znaczenia metropolii Lublin jako silnego ośrodka kultury, 
nauki, przedsiębiorczości, administracji w kraju i na arenie 
międzynarodowej.



PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ
 Rozpoczęcie i przeprowadzenie dobrowolnego procesu fuzji 

międzygminnej opartej na efekcie korzyści obejmującej 
zainteresowane gminy.

 Budowanie miejskiej sieci współpracy międzynarodowej
i wspieranie jej liderów.

 Opracowanie i wdrożenie wspólnej polityki rozwojowej, w oparciu 
o którą realizowane będą przedsięwzięcia partnerskie w Lubelskim 
Obszarze Metropolitalnym.

 Finansowanie/współfinansowanie z budżetu miasta i promocja 
krajowa oraz międzynarodowa znaczących instytucji i wydarzeń 
międzynarodowych (w obszarze administracji, kultury, organizacji 
pozarządowych, nauki i biznesu), w tym m.in przez udział 
w rankingach, konkursach.

 Utworzenie, z udziałem różnych interesariuszy, programu 
wspierającego przyciąganie do Lublina siedzib instytucji 
rządowych, uczelni i firm międzynarodowych.



TGR 7
MIASTO SPOŁECZNIE WRAŻLIWE



+
Silnymi stronami miasta w obszarze 
wrażliwości społecznej są m.in. programy 
Urzędu Miasta dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami oraz rosnąca 
aktywność oddolna i działalność organizacji 
trzeciego sektora.

-
Wśród słabych stron podkreślono przede 
wszystkim brak systemowej polityki
i działań służących włączeniu grup 
defaworyzowanych. Jeśli pojawiają się takie 
działania, są one incydentalne i ograniczone 
czasowo i/lub terytorialnie. W odniesieniu 
do Lublina zdiagnozowano szereg braków 
proceduralnych i infrastrukturalnych, które 
nie pozwalają na w pełni swobodne 
funkcjonowanie wybranych grup 
społecznych, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, osób starszych, 
mniejszości narodowych, osób LGBT+ 
i innych.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030
TGR 7 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 
2030 roku. Obejmuje ona między innymi wprowadzenie we współpracy 
z partnerami społecznymi edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej do 
szkolnej podstawy programowej. Postawy homofobiczne i przemocowe są w tej 
wizji bezwzględnie i skutecznie zwalczane. Miasto jest przy tym dostępne dla 
wszystkich swoich obywateli dzięki upowszechnieniu projektowania uniwersalnego 
i inkluzywnego oraz tłumaczenia komunikatów na polski język migowy oraz języki 
obce: ukraiński i angielski. Lublin w wizji TGR 7 jest miastem otwartym, 
tolerancyjnym i solidarnym ze słabszymi. Realizuje model współpracy 
międzypokoleniowej zbudowany na fundamencie zrozumienia odmienności 
i wzajemnego szacunku. Seniorzy są mentorami dla młodszych pokoleń umiejących 
słuchać i przyjmować inne punkty widzenia. W końcu wizja zakłada promocję 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz priorytet ruchu rowerowego i pieszego na 
drogach.



CELE STRATEGICZNE
 Systemowa edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa

we wszystkich szkołach w Lublinie (zarówno dla kadry 
nauczycielskiej, jak i dla uczniów/uczennic).

 Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa
przedstawicieli administracji samorządowej.

 Projektowanie usług i przedsięwzięć dostępnych dla różnych 
grup mieszkańców, wypracowanych w oparciu o konsultacje 
społeczne.

 Powstanie polityki wrażliwości społecznej, spójności 
i różnorodności.

 Rozwijanie polityki międzypokoleniowej i senioralnej 
prowadzącej do zwiększenia aktywności seniorów w życiu 
społecznym.

 Rozwijanie procesów partycypacyjnych z aktywnym udziałem 
grup mniejszościowych.

 Rozwijanie obszarów w zakresie polityki zdrowotnej prowadzące 
do zmniejszenia zachorowań.



 Realizacja programu edukacji antydyskryminacyjnej 
i antyprzemocowej.

 Wprowadzenie klauzul społecznych przy planowanych 
inwestycjach i projektowanych przedsięwzięciach 
(uwzględnienie w procedurach zakupowych zasad 
projektowania uniwersalnego).

 Wdrożenie planu polityki wrażliwości społecznej, 
spójności i różnorodności.

 Opracowanie i wdrożenie planu tworzenia przez NGO 
miejsc integracji pokoleniowej.

 Rozwój programów polityki zdrowotnej dostosowanych 
do chorób najczęściej występujących na terenie Lublina.

PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ



TGR 8
MIASTO ZIELONE



+
Silne strony Lublina w obszarze zielonego 
miasta to przede wszystkim jego atrakcyjne 
przyrodniczo położenie oraz wysoka jakość 
zieleni miejskiej. Zwrócono także uwagę, że 
stale rośnie liczba atrakcyjnych alternatyw 
względem tradycyjnych środków transportu.

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podnoszono problemy związane z niską 
świadomością ekologiczną mieszkańców 
Lublina, niskim udziałem energii 
pochodzącej z OZE oraz z planowaniem 
przestrzennym. W tym ostatnim przypadku 
zwracano w szczególności uwagę na 
niedostateczne pokrycie miasta planami 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
nieodpowiednie planowanie zieleni 
miejskiej. Do słabych stron Lublina 
zaliczono także kwestie związane 
z transportem indywidualnym –
przywiązanie do indywidualnych środków 
transportu czy nieadekwatne standardy 
parkowania.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 8 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć 
w perspektywie 2030 roku. Obejmuje ona ustanowienie ochrony 
środowiska kwestią priorytetową w polityce miejskiej, czego efektem 
będzie poprawa infrastruktury terenów ekologicznych i zachowanie 
miejscowej bioróżnorodności. Zgodnie z idealną wizją przyszłości 
miasta w kolejnej dekadzie rosnąć powinna powierzchnia terenów 
zielonych – w znacznej mierze za sprawą oddolnych inicjatyw 
lublinian. Lublin przyszłości to miasto rozwijające się w sposób 
zrównoważony, estetyczne, o uporządkowanej zabudowie. To miasto, 
któremu udało się pożegnać z „betonozą” i które charakteryzuje 
przyjazne środowisku budownictwo. W końcu jest to miasto, które 
rozwija odnawialne źródła energii i z nich korzysta oraz promuje 
alternatywny transport, redukując w istotnym stopniu emisje 
dwutlenku węgla do atmosfery.



CELE STRATEGICZNE
 Zwiększenie liczby wdrażanych technologii proekologicznych.

 Wzrost edukacji ekologicznej.

 Optymalizacja systemu transportu miejskiego w aspekcie zmian klimatu.

 Zwiększenie udziału rozwiązań OZE w stosunku do konwencjonalnych 
źródeł energii.

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 Realizacja spójnego systemu zarządzania zielenią.

 Pokrycie miasta w 100% zrównoważonym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

 Rozwój inwestycji infrastruktury zielonej i niebieskiej w mieście.

 Poprawa stanu obszarów ekologicznie cennych na terenie miasta.

 Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej i odpadami.



 Badania i wprowadzanie nowych/innowacyjnych programów 
zachęcających do wdrażania technologii proekologicznych.

 Opracowanie koncepcji i strategii pozyskiwania środków 
zewnętrznych i wewnętrznych na ochronę powietrza, gleby 
i wody.

 Edukacja ekologiczna i kształtowanie postaw 
prośrodowiskowych.

 Powstanie sieci zrównoważonego transportu (transport, 
zbiorowy, alternatywny, pieszy).

 Równoległa praca nad wieloma częściami miasta nie objętymi 
planem zagospodarowania.

PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ



TGR 9
PARTYCYPACJA I WSPÓŁRZĄDZENIE



+
Do silnych stron obszaru partycypacji 
i współrządzenia zaliczono m.in. duże 
doświadczenie i wiedzę osób zajmujących 
się partycypacją, szereg pozytywnych 
zmian, które zachodzą w tej dziedzinie, 
oraz rosnącą aktywizację młodzieży (także 
w procesie konsultacji do Strategii Lublin 
2030).

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podnoszono kwestie związane z jakością 
procesów partycypacyjnych. Zauważono, 
że więcej nacisku kładzie się na 
przeprowadzenie procesu niż na 
faktyczne wdrożenie jego rezultatów. 
Efektem tego są m.in. znaczne 
opóźnienia w realizacji projektów 
z budżetu obywatelskiego. Grupa 
krytykowała poddała również krytyce 
kwestie komunikacji dotyczącej procesów 
partycypacyjnych oraz ich 
transparentności. Zwracano także uwagę 
na ograniczoną dostępność procesów dla 
osób z grup zagrożonych wykluczeniem.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030
TGR 9 sformułowała wizję, do urzeczywistnienia której należy dążyć w perspektywie 
2030 roku. Wizja ta obejmuje wzrost efektywności działań partycypacyjnych 
i szeroką współpracę z mieszkańcami przy szukaniu najlepszych rozwiązań i ich 
wdrażaniu w kwestiach dotyczących infrastruktury i oferty instytucji miejskich. 
W pożądanej przez grupę przyszłości w Lublinie dba się o skuteczny dialog 
i komunikację, utworzono odpowiednie kanały komunikacji i stosuje się język 
dopasowany do poszczególnych grup odbiorców. Wizja zakłada zwiększoną 
dostępność partycypacji dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnością oraz 
migrantów. Rozwija się również aktywność obywatelska i samorządność wśród 
różnych grup społecznych. W końcu – zapewniona jest pełna transparentność 
i przejrzystość procesów partycypacyjnych i ich efektów. Urząd Miasta dba o to, żeby 
na bieżąco ewaluować podejmowane działania i upubliczniać wyniki tej ewaluacji.



CELE STRATEGICZNE 1/2

 Koszty partycypacji są obowiązkowymi kosztami 
operacyjnymi każdej zmiany w polityce miejskiej lub 
inwestycjach.

 Lublin posiada strategię działań partycypacyjnych i realizuje 
wynikające z niej standardy gwarantujące skuteczny dialog.

 Lublin realizuje działania partycypacyjne, dostosowując je 
do aktualnych potrzeb mieszkańców i mieszkanek 
i odpowiada elastycznie na pojawiające się trendy 
w komunikacji.

 Lublin stosuje standardy zapewniające uwzględnianie 
potrzeb wszystkich interesariuszy i interesariuszek 
poszczególnych procesów partycypacyjnych.

 Lublin ma sieć dostępnych dla wszystkich mieszkańców 
i mieszkanek Miejsc Aktywności Lokalnej, która pozwala na 
podejmowanie przez nich wszelkiej aktywności lokalnej.



 Lublin na bieżąco monitoruje i ewaluuje realizowane w mieście 
procesy partycypacyjne i na tej podstawie udoskonala narzędzia 
i procedury partycypacji.

 Decydenci korzystają z partycypacji do podnoszenia jakości życia 
w mieście, uwzględniając wiedzę i doświadczenia wszystkich 
interesariuszy i interesariuszek.

 Lublin wdraża świadomą i systematyczną edukację obywatelską 
(dotyczącą m.in. wiedzy o mieście i możliwości 
współuczestniczenia w polityce miejskiej) dla wszystkich grup 
mieszkańców i mieszkanek (w tym dzieci i młodzieży oraz grup 
mniejszościowych).

 Lublin wzmacnia lokalną samorządność mieszkańców i mieszkanek 
przez delegowanie kompetencji i zadań publicznych wraz 
z adekwatnymi zasobami do jednostek pomocniczych samorządu, 
lokalnych instytucji kultury i edukacji, grup nieformalnych i NGO.

 Realizowane w Lublinie procesy partycypacyjne są transparentne, 
jawne i łatwo dostępne na każdym z ich etapów (od planowania do 
wdrażania rezultatów).

CELE STRATEGICZNE 2/2



 Dążenie do uwzględnienia w budżecie każdej zmiany i inwestycji 
kosztów realizacji procesów partycypacyjnych (przygotowanie 
formuły budżetowania kosztów procesów partycypacyjnych).

 Wypracowanie przez UM wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami 
standardów i procedur działań uwzględniających potrzeby 
wszystkich interesariuszy i interesariuszek poszczególnych 
procesów partycypacyjnych.

 Prowadzenie przez UM minimum jednego MAL-u w każdej 
dzielnicy.

 Powstanie panelu eksperckiego ds. partycypacji z udziałem 
mieszkańców, NGO i innych interesariuszy oraz zastosowanie 
metody kaizen do doskonalenia partycypacji.

 Zagwarantowanie środków na opracowywanie i wdrażanie 
dostosowywanych na bazie diagnozy potrzeb programów 
edukacyjnych z zakresu edukacji obywatelskiej skierowanych do 
poszczególnych grup mieszkańców i mieszkanek.

PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ



TGR 10
SPORT



+
Lubelski sport ma jednak, zdaniem 
członków TGR 10, szereg istotnych zalet. 
Wymieniono wśród nich m.in. wysoki 
poziom sportu akademickiego, 
poprawiającą się jakość i dostępność 
infrastruktury sportowej oraz dobrą 
współpracę między klubami w zakresie 
sportu dzieci i młodzieży.

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podkreślano kwestię nierównomiernego 
rozłożenia infrastruktury sportowej 
w różnych dzielnicach Lublina. Wielokrotnie 
podnoszono także temat braku kadry 
szkoleniowej, zarówno w obszarze pracy 
z młodzieżą, jak i profesjonalnej kadry 
trenerskiej. Niezwykle ważną słabością 
obszaru sportu w Lublinie wydaje się także 
brak dostatecznego finansowania, zarówno 
ze środków budżetu miasta, jak i ze strony 
sponsorów.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON



r

POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030
TGR 10 sformułowała rozbudowaną i bardzo ambitną wizję, do której 
urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 2030 roku. W wizji tej 
założono dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej – zarówno tej 
przyszkolnej i służącej mieszkańcom, jak i dużych hal sportowo-
widowiskowych. Uwzględnia ona także znaczący wzrost dostępności 
i jakości edukacji sportowej przy udziale wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej. Członkowie TGR 10 w pożądanej wizji zawarli dalszy 
rozwój sportu akademickiego oraz sportu wyczynowego, w efekcie 
którego Lublin będzie reprezentowany z sukcesami na zawodach 
w wysokich klasach zarówno w kraju, jak i za granicą Osiągnięcia te 
w wizji grupy stają możliwe dzięki m.in. znacznemu zwiększeniu 
finansowania sportu w Lublinie oraz ogólnemu wzrostowi aktywności 
sportowej mieszkańców.



CELE STRATEGICZNE 1/3
 Inwestycje w infrastrukturę sportową umożliwiającą 

organizowanie sportowych imprez międzynarodowych: 
budowa hali lekkoatletycznej, stadionu żużlowego jako 
całorocznego obiektu wielofunkcyjnego oraz hali 
widowiskowo-sportowej.

 Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturą sportową –
przyszkolną i dzielnicową, ośrodek sportów wodnych nad 
Zalewem Zemborzyckim.

 Osiąganie wysokich wyników w sporcie dzieci i młodzieży 
poprzez systematyzację i zawarcie porozumień w pionach 
szkolenia w dyscyplinach, dla których nie zostały one zawarte, 
oraz poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej.

 Stworzenie systemu motywacyjnego/agregującego na rzecz 
wzrostu liczby dzieci i młodzieży uprawiającej sport oraz 
ilościowego i jakościowego kadry trenerskiej i instruktorskiej 
prowadzącej zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a także 
na rzecz kształtowania postaw do aktywności fizycznej.



 Systematyczny wzrost nakładów na sport: do poziomu minimum 
4 proc. budżetu miasta (nie wliczając w to wydatków na 
inwestycje), z uwzględnieniem programów wieloletnich (takich 
jak „Mistrz”, „Mistrz Junior”); tworzenie płaszczyzn współpracy do 
pozyskiwania środków zewnętrznych przez kluby; wykorzystanie 
środków z funduszu kapslowego – przeciwalkoholowego.

 Strategię rozwoju sportu akademickiego zakładającą 
sprowadzenie i zatrzymywanie najlepszych sportowców-
akademików w Lublinie, zwiększenie liczby akademickich imprez 
sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych, które przełożą 
się na promocję miasta i wzmocnienie jego wizerunku.

 Ustalenie jednolitych kryteriów i zasad przyznawania środków na 
sport wyczynowy, z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców, 
oraz cykliczne i skuteczne podawanie ich do publicznej 
wiadomości za pomocą dostępnych źródeł przekazu, 
z uwzględnieniem polityki informacyjno-edukacyjnej z zakresu 
obowiązujących przepisów prawa (promocja, dotacja, inne formy 
przewidziane dla spółek z udziałem Gminy Lublin).
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 Powołanie przez Miasto Lublin jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
potrzeby sportu w Lublinie, odpowiedzialnej również za 
działania takie jak: organizacja międzynarodowych wydarzeń 
sportowych, realizacja zadań zleconych, pozyskiwanie 
i rozdzielanie środków z programów europejskich i spółek 
Skarbu Państwa. Jednocześnie w tym zakresie kontynuowana 
jest ścisła współpraca miasta z innymi organizacjami 
pozarządowymi.

 Opracowanie i wdrożenie (z partycypacją mieszkańców) 
atrakcyjnych programów prozdrowotnych, uwzględniających 
zainteresowania różnych grup i zachęcających mieszkańców do 
udziału w różnorodnych formach aktywności fizycznej, tzw. 
„sportach całego życia”.

 10. Organizację imprez masowych (przy partycypacji 
mieszkańców), w tym maratonu z biegami towarzyszącymi, na 
odpowiednio wysokim poziomie, tak aby przyciągnąć 
uczestników z zewnątrz i aktywizować jak największą grupę 
mieszkańców Lublina.
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 Rozpoczęcie inwestycji w infrastrukturę sportową umożliwiającą 
organizowanie sportowych imprez międzynarodowych (budowa hali 
lekkoatletycznej, stadionu żużlowego jako całorocznego obiektu 
wielofunkcyjnego oraz hali widowiskowo-sportowej) z wykorzystaniem 
środków własnych i pozyskanych środków zewnętrznych.

 Wyznaczenie organizatorów gwarantujących wysoki poziom jakościowy 
imprez masowych, w tym maratonu z biegami towarzyszącym.

 Zabezpieczenie finansowe i wdrożenie systemu osiągania wysokich 
wyników w sporcie przez dzieci i młodzież.

 Analizę istniejącej infrastruktury sportowej (możliwości wykorzystania 
uczelnianych i miejskich obiektów sportowych), zapewnienie kadry 
szkoleniowej, dostosowanie programu nauki do programu szkolenia 
sportowego (wykorzystanie istniejących programów, np. Narodowej 
Reprezentacji Akademickiej), zabezpieczenie środków, współpraca 
międzyuczelniana w tworzeniu ACSS.

 Opracowanie narzędzia partycypacyjnego, pozwalającego na osiągnięcie 
celu głównego.
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TGR 11
TURYSTYKA



+
Do silnych stron lubelskiej turystyki grupa 
zaliczyła m.in. bogatą historię miasta, jego 
wielokulturowość, produkty regionalne 
wysokiej jakości, atrakcyjną ofertę festiwali 
oraz bogatą bazę gastronomiczno-
noclegową. Dostrzeżono także pozytywne 
zmiany, które zachodzą w obszarze 
lubelskiej infrastruktury, w tym rozwój sieci 
rowerów miejskich oraz wysoką jakość 
komunikacji publicznej.

-
Wśród słabych stron szczególnie często 
podnoszono kwestie związane niedostatecznie 
rozwiniętą promocją miasta i ograniczoną 
informacją turystyczną. Członkowie TGR 11 
zdiagnozowali niewielką rozpoznawalność 
współczesnego Lublina i zmian, które w nim 
zachodzą. W świadomości społeczeństwa 
utrwalił się wizerunek Lublina sprzed 15–20 lat. 
Często zwracano także uwagę na ograniczenia 
infrastrukturalne – ubogą infrastrukturę 
rowerową, brak parkingów P+R czy brak miejsc 
postojowych dla autokarów i kamperów. 
Podniesiono również temat niezadowalającego 
stanu dworców PKP i PKS oraz deficytu toalet 
publicznych.

DIAGNOZA SILNYCH 
I SŁABYCH STRON
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POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030
TGR 11 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 
2030 roku. W wizji tej Lublin wykorzystuje w pełni swój potencjał turystyczny przy 
dużym wsparciu ze strony administracji Urzędu Miasta. W urzędzie powołano nawet 
Wydział Turystyki (obecnie: Biuro Rozwoju Turystyki) z referatami ds. 
organizacyjnych, koordynacji projektów, gospodarki turystycznej oraz marketingu. 
Miasto przeznacza 0,5% swojego budżetu na turystykę i prowadzi ewidencję 
wpływów z tej dziedziny. Organizowane są zyskowne wydarzenia kulturalne oraz 
rozrywkowe w obiektach sportowych. W Lublinie rozwinięty jest model turystyki 3E 
(Entertainment, Excitement, Education – rozrywka, fascynacja, edukacja), w którym 
obiekty turystyczne nie tylko edukują, lecz także zapewniają osobom je 
odwiedzającym nowe, ekscytujące doświadczenia. W pożądanej wizji grupy rozwój 
infrastruktury w mieście i okolicach sprzyja ruchowi turystycznemu. Rozwinięto 
w niej infrastrukturę rowerową i stworzono połączenie Lublina ze szlakiem Green 
Velo – wytyczono nowe ścieżki i drogi rowerowe. Zalew Zemborzycki został 
oczyszczony, powstała tam baza rekreacyjno-konferencyjna. Prężnie rozwija się 
branża hotelarsko-gastronomiczna, napędzając dodatkowo ruch turystyczny.



CELE STRATEGICZNE
 Promocja turystyczna miasta z wykorzystaniem potencjału 

różnych segmentów branży turystycznej.

 Wypracowanie metodologii zbierania danych odnośnie do 
wpływów z turystyki – stworzenie systemu zbierania danych 
statystycznych z różnych branż turystycznych.

 Uzupełnienie i dostosowanie infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej z uwzględnieniem estetyki miasta.

 Opracowanie oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

 Przeznaczenie przynajmniej 0,5 proc. budżetu miasta na 
turystykę.

 Kreowanie turystycznego wizerunku miasta z udziałem 
wszystkich podmiotów turystycznych.

 Scentralizowanie oferty turystycznej miasta na jednym portalu.

 Regularne spotkania branży, których celem będzie 
wypracowanie wspólnych rozwiązań.



 Połączenie różnych form komunikacyjnych i budowanie 
na ich bazie oferty np. PKP i bus, PKP i meleks, rajdy 
piesze i rowerowe.

 Przetestowanie i ewaluacja systemu zbierania danych.

 Korzystanie z zewnętrznych funduszy na dostosowanie 
infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Powiązanie konkursów grantowych z innych dziedzin 
(np. kultura, sport) z potrzebami branży turystycznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru 
praktycznego i długofalowego realizowanych działań.

 Stała promocja scentralizowanego portalu.

PRIORYTETOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ



TGR 12
URBANISTYKA I MOBILNOŚĆ MIEJSKA



+
Grupa wskazała relatywnie niewiele 
silnych stron miasta w obszarze 
urbanistyki i mobilności. Znalazły się 
wśród nich elementy odnoszące się 
do dziedzictwa historyczno-
kulturowego miasta, postępy 
w rozwoju komunikacji publicznej 
oraz aspekty związane z zielenią 
miejską.

-
Wśród słabych stron obszaru podnoszono 
przede wszystkim kwestie związane 
z niespójnością infrastrukturalną i brakiem 
holistycznego podejścia w planowaniu. 
Zaliczają się do nich między innymi: brak 
spójności wizualnej i standardów 
urbanistycznych, niespójność infrastruktury 
przystosowanej do nowej mobilności, brak 
ciągłości przestrzeni publicznych, istnienie 
obiektów psujących panoramę miejską 
(obiekty niepasujące funkcją lub estetyką 
do otoczenia, zaniedbane, zaśmiecone), 
a także zaśmiecanie krajobrazu miasta 
reklamami i niespójna estetyka przestrzeni 
miejskich. 
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POŻĄDANA 
PRZYSZŁOŚĆ

Lublin 2030

TGR 12 sformułowała wizję, do której urzeczywistnienia należy dążyć w perspektywie 2030 roku. 
Zakłada ona realne zaangażowanie mieszkańców Lublina w planowanie urbanistyczne. Miasto 
rozwija się w tej wizji z poszanowaniem terenów cennych przyrodniczo. Nowe zespoły zabudowy 
mieszkaniowej powstają na obszarach dobrze skomunikowanych z centrum miasta i z innymi 
dzielnicami. Dzięki uchwalonym przez samorząd standardom urbanistycznym mają one niezbędną 
infrastrukturę i optymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń. Lublin w pożądanej wizji TGR 12 jest 
miastem przyjaznym dla pieszych. Korzystanie z różnych systemów komunikacji publicznej jest 
łatwe, wygodne i bardziej efektywne niż komunikacja indywidualna samochodowa, dzięki czemu 
wielu mieszkańców rezygnuje z używania samochodów. Powstają parkingi zintegrowane 
z systemem transportu publicznego. Ścieżki rowerowe tworzą gęstą i spójną sieć pokrywającą całe 
miasto, co sprawia, że jazda na rowerze jest wygodna i bezpieczna. Miasto nie zapomina 
o środowisku. Plan adaptacji do zmian klimatu Lublina jest konsekwentnie realizowany. Maleje 
miejski ślad węglowy, a jakość powietrza jest bardzo wysoka. Rośnie udział pojazdów 
elektrycznych w transporcie publicznym i prywatnym. Rozwijany jest także potencjał kulturowy 
i panuje dbałość o zachowanie estetyki przestrzeni wspólnych. Obiekty z listy dóbr kultury 
współczesnej są realnie chronione, a lista sukcesywnie poddawana jest weryfikacji. Z krajobrazu 
miasta znikają billboardy i nieestetyczne reklamy, a panorama zespołu staromiejskiego jest 
eksponowana bez elementów szpecących jej tło lub przedpole.



CELE STRATEGICZNE 1/2
 Uczestnictwo mieszkańców w procesie projektowania 

i planistycznym.

 Przyjęcie za nadrzędną koncepcję rozwoju miasta idei 
kompaktowości jako przeciwdziałanie zjawisku rozlewania się 
zabudowy. Budowanie pozycji miasta jako metropolii w sensie 
jakościowym, a nie ilościowym.

 Zintegrowanie systemu transportu publicznego i indywidualnego, 
wprowadzenie nowego środka transportu (tramwaj)
i koncentracja na ekologicznych rozwiązaniach.

 Zachowanie autentyczności i silnej tożsamości lokalnej poprzez 
ochronę krajobrazu kulturowego (zwłaszcza panoramy Starego 
Miasta), obiektów i zespołów zabytkowych, a także cennych 
kulturowo przestrzeni i budynków współczesnych.

 Stworzenie ciągłego systemu zieleni miejskiej z realizacją 
i rozbudową ekologicznego systemu ochrony obszarów 
chronionych (ESOCh) w oparciu o obowiązujące studium.



 Tworzenie zlokalizowanych w różnych częściach 
miasta miejsc spotkań o różnym charakterze 
i w różnym stopniu przekształconych, zapewniających 
ludziom warunki do korzystania z przestrzeni 
publicznej.

 Zagwarantowanie przez Miasto utrzymania i poprawy 
struktury ekologicznej oraz instrumentów 
kontrolujących stan środowiska, a także zapewnianie 
publicznego dostępu do informacji o jego stanie.

 Poprawa jakości przestrzeni publicznych i obiektów 
użyteczności publicznej.

 Uporządkowanie działań prowadzących do rozwoju 
przestrzennego miasta, prowadzonych przez 
Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka i odpowiednie 
urzędy.
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 Przyjęcie gminnych standardów urbanistycznych.

 Zwiększenie zakresu dostępnych usług i infrastruktury na 
obszarach deficytowych.

 Uruchomienie funkcjonalnego systemu komunikacji 
tramwajowej.

 Wdrożenie narzędzi formalno-prawnych i finansowych 
ochrony krajobrazu kulturowego i niematerialnego 
dziedzictwa Lublina; wykorzystanie istniejącego zasobu 
opracowań analitycznych i wykonanie uszczegółowionych 
nowych; wdrożenie w pierwszym rzędzie prawnej ochrony 
panoramy Starego Miasta w widokach od wschodu ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągu spacerowego nad 
Bystrzycą od ujścia rzeki Czerniejówki do Dworku Grafa.

 Objęcie ochroną planistyczną terenów zielonych i terenów 
Esochu.
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