WARSZTATY NT. WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PLANOWANIU
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW METROPOLITALNYCH
Termin:
Miejsce:

1-2 lipca 2015 r.
Hotel Kozi Gród, Pomlewo k. Gdańska, ul. Leśników 3, 83-047

IDEA I CEL WARSZTATÓW
 Integracja doświadczeń na styku planowania lokalnego z regionalnym
 Uchwycenie specyfiki planowania na poziomie obszaru metropolitalnego
 Określenie potrzeb związanych z wprowadzeniem niezbędnych regulacji w kontekście aktualnych
uwarunkowań prawnych i kompetencji poszczególnych podmiotów

HARMONOGRAM
1 lipca (środa)
11.15 Przejazd autokarem spod Dworca Głównego w Gdańsku na miejsce warsztatów
12:00 Rejestracja i zakwaterowanie
13:00 Lunch
14:00 Powitanie, kwestie organizacyjne
14:10 Wykład wprowadzający
Część 1. Przesłanki i istota planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
metropolitalnego - prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
Część 2. Podstawy prawne planowania metropolitalnego – stan i perspektywy
– dr Łukasz Mikuła
14:50 Tematyczne prezentacje eksperckie (wprowadzenie do prac w grupach
warsztatowych)
• MOBILNOŚĆ (dr Michał Beim)
• USŁUGI PUBLICZNE (prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól)
• SUBURBANIZACJA (dr Łukasz Mikuła)
• ZIELONA INFRASTRUKTURA (dr Agata Cieszewska)

16:50 Dyskusja
17:20 Przerwa
17:50 Warsztat 1 (równolegle w 4 grupach tematycznych)
Dyskusja na temat możliwości właściwego ujęcia omawianych zagadnień w Planie
20:30 Kolacja

2 lipca (czwartek)
8:00

Śniadanie

9:00

Warsztat 2 (równolegle w 4 grupach tematycznych)
Próba przełożenia wniosków z dyskusji z dnia poprzedniego na konkretne propozycje
zapisów i rozwiązań projektowych (w odniesieniu do konkretnej przestrzeni, z
wykorzystaniem materiałów, w tym map przygotowanych w ramach uwarunkowań
do Planu OMT)

11:00 Przerwa
11:30 Warsztat 3 (równolegle w dwóch grupach: połączone 1,2 i 3,4)
Zestawienie wyników prac w połączonych zespołach tematycznych, identyfikacja
wątków komplementarnych i potencjalnych konfliktów
13:00 Lunch
14:00 Warsztat plenarny i podsumowanie
Prezentacja wyników prac wszystkich grup, dyskusja, podsumowanie warsztatów i
ewentualne sformułowanie wniosków końcowych
15:45 Przejazd autokarem do Dworca Głównego w Gdańsku

GRUPY TEMATYCZNE
MOBILNOŚĆ - Dr Michał Beim
Kluczowe zagadnienia:

•

•

•

•

Mobilność metropolitalna – próba zdefiniowania, cechy specyficzne
odróżniające mobilność metropolitalną od miejskiej i regionalnej,
główne kierunki przemieszczeń metropolitalnych osób i towarów,
wpływ suburbanizacji.
Standardy obsługi transportowej w obszarze metropolitalnym –
zróżnicowanie przestrzenne w skali obszaru metropolitalnego
(transport indywidualny i zbiorowy, ruch parkingowy).
Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej o charakterze
metropolitalnym - w rdzeniu i w jego otoczeniu.
Rola roweru w metropolitalnym systemie transportowym –
mobilność aktywna.

USŁUGI PUBLICZNE - dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól
Kluczowe zagadnienia:

•

•

•

•

•

Standardy dostępności do usług publicznych (edukacja, ochrona
zdrowia, kultura, sport) – próba zdefiniowania w aspekcie
przestrzennym.
Hierarchia ośrodków w odniesieniu do standardów ich wyposażenia
w określone usługi publiczne i odpowiadające im zaplecze
infrastrukturalne.
Możliwości i zasady formułowania standardów w odniesieniu do
różnych poziomów ich świadczenia (usługi podstawowe – w
bezpośrednim
sąsiedztwie
miejsca
zamieszkania,
usługi
ponadlokalne, usługi wyższego rzędu) w planie regionalnym i
metropolitalnym.
Czy i - jeżeli tak - to w jaki sposób formułować parametry
dostępności do usług publicznych (dla jakich typów usług, na
podstawie jakich kryteriów).
Specyfika usług metropolitalnych i możliwości kreacyjne planu do
stymulowania ich rozwoju.

SUBURBANIZACJA - Wykonawca ekspertyzy „Dostępność terenów inwestycyjnych oraz możliwości
rozwoju mieszkalnictwa w obszarze metropolitalnym Trójmiasta”/ dr Łukasz Mikuła
Kluczowe zagadnienia:

•

•
•
•

•

Najistotniejsze uwarunkowania i kryteria pozwalające na określenie
kierunków i zasad zagospodarowania dla rozwoju osadnictwa w
obszarach szczególnego nasilenia procesów suburbanizacyjnych.
Obszary uzupełnienia zabudowy, rozwoju zabudowy i obszary
ograniczeń dla rozwoju urbanizacji.
Limity chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Sposoby formułowania zapisów planu metropolitalnego tak aby, w
obecnych uwarunkowaniach prawnych mogły one być wiążące dla
gmin, jednocześnie nie przekraczały kompetencji samorządu
województwa.
Ustalenia czy rekomendacje? Poziom szczegółowości zapisów.

ZIELONA INFRASTRUKTURA - dr Agata Cieszewska
Kluczowe zagadnienia:

•

Zielona infrastruktura w kontekście kształtowania i podnoszenia
jakości życia w mieście i w obszarze metropolitalnym, w powiązaniu
z regionem w zakresie:
- gospodarowania wodą
- terenów zieleni o znaczeniu ekologicznym i rekreacyjnym
- zielonych pierścieni

