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Ramowy program spotkania
1) Forma i zakres wersji drukowanej opracowania „Ład przestrzenny w 

woj. kujawsko-pomorskim” – pierwszej publikacji nowej serii 
wydawniczej, poświęconej kształtowaniu przestrzeni w regionie; 

2) Propozycja katalogu działań edukacyjno-kulturalnych, służących 
kształtowaniu postaw i świadomości społecznej, m.in. koncepcja 
miejsca „Przestrzenie Kultury” i kwestia powołania rady programowej 
kultury i edukacji społecznej w zakresie ładu przestrzennego; 

3) Pozostałe działania w zakresie kształtowania ładu, m.in. związane z 
partycypacją społeczną, projekt warstwy ładu przestrzennego w 
geoportalu województwa, inne koncepcje działań w przestrzeni;

4) Sposoby upublicznienia wyników prac, połączonych z dyskusją nad 
zagadnieniem ładu, przede wszystkim nad kształtem i programem 
konferencji poświęconej zagadnieniu;

5) Inne aspekty „Kujawsko-pomorskiego programu kształtowania ładu 
przestrzennego”. 



Najważniejsze zadania dotyczące
ładu przestrzennego

A. Podstawowe, wynikające ze Strategii 
1. Diagnoza stanu ładu przestrzennego w 

województwie
2. Portal „Przyjazna przestrzeń”
3. Opracowanie i wdrożenie regionalnych 

standardów ładu przestrzennego
4. Zintegrowane działania planistyczne w 

przestrzeni - ZDPP 



Najważniejsze zadania dotyczące
ładu przestrzennego – c.d.

B. Wydawnictwo cykliczne - studia 
i analizy przestrzenne 

1. Pierwsze z cyklu: Ład przestrzenny w 
województwie … - 2017 r.

2. Kolejne – wybrane ze wskazanych w 
opracowaniu tematów – 2018/19.



Najważniejsze zadania dotyczące
ładu przestrzennego – c.d.

C. Plan działań – elastyczny, aktualizowany na 
bieżąco plan, służący przygotowaniu 
Programu oraz działań, służących 
kształtowaniu ładu przestrzennego w 
województwie, wykorzystujących 
dokonania i zasoby Województwa 
(Infostrada 2.0, w tym Przyjazna Przestrzeń, 
tablice interaktywne -  programy 
edukacyjne dotyczące przestrzeni).



Najważniejsze zadania dotyczące
ładu przestrzennego – c.d.

D. Wdrożenie działań: Młyny kultury – 
Przestrzenie kultury.

E. Kujawsko-pomorski program 
kształtowania ładu przestrzennego 



1.
Forma i zakres wersji 

drukowanej opracowania



Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 marca 2017 r. 



Cele opracowania
•Wskazanie obszarów ładu i nieładu 
przestrzennego w województwie 
kujawsko-pomorskim, wraz z przykładami;

•Sformułowanie zasad kształtowania ładu 
i rekomendacji dla samorządów w zakresie 
polityki przestrzennej, ukierunkowanych 
na ład w przestrzeni;

•Określenie działań, umożliwiających 
kształtowanie postaw i świadomości 
społecznej w kwestii ładu.



Charakter dzieła
•Wielodyscyplinarność: urbaniści, architekci, 
planiści, socjolodzy, geoinformatycy, 
inżynierowie budownictwa, geografowie, 
regionaliści i prawnicy;

•Pionierska w skali kraju monografia 
regionalna z zakresu ładu przestrzennego;

•Ścisła współpraca środowisk naukowych i 
praktyków z samorządem wojewódzkim;

•Ponad 14 arkuszy wydawniczych.



Struktura opracowania 
•Część diagnostyczna: 

identyfikacja obszarów ładu i nieładu, 
uwarunkowania prawne, urbanistyczne i społeczne ładu 
przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;

•Część programowa: 
założenia programu kształtowania ładu w województwie, 
spójne z dotychczasowymi działaniami i dokonaniami samorządu 
województwa w zakresie formułowania planu działań w tym zakresie, 
m.in. z wnioskami dotyczącymi edukacji, kultury, partycypacji 
społecznej, wykorzystania Infostrady Pomorza i Kujaw, Edupolis oraz 
centrów kultury, np. Młynów Kultury, CSW i innych.



Obszary ładu i nieładu 
przestrzennego w woj. 
kujawsko-pomorskim

A – obszary zagrożone nieładem; B – miejsca konfliktów funkcji; C – obszary względnego ładu



Forma i zakres wersji drukowanej opracowania

a) cel publikacji
b) seria wydawnicza
c) zawartość (treść)
d) tytuł tomu
e) rada redakcyjna
f) forma edytorska (szata graficzna)
g) zawartość kolejnych tomów





2.
Propozycja katalogu działań 

edukacyjno-kulturalnych, 
służących kształtowaniu 
postaw i świadomości 

społecznej







Katalog działań edukacyjno-kulturalnych

a) koncepcja miejsca „Przestrzenie 
Kultury”

b) powołanie rady programowej 
kultury i edukacji społecznej w 
zakresie ładu przestrzennego







    Laboratorium „Przestrzenie kultury” 
Pilotażowy  projekt edukacyjny, 

funkcjonujący w ramach instytucji/obiektu 
„Młyny Kultury”

Propozycja działania w ramach realizacji polityki 
przestrzennej województwa:

• w zakresie szerokiej promocji ładu 
przestrzennego, 

• działań zapisanych w Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



    Laboratorium „Przestrzenie kultury” 
Pilotażowy  projekt edukacyjny, funkcjonujący w ramach 

instytucji/obiektu „Młyny Kultury”

Celem perspektywicznym projektu jest 
poprawa warunków życia mieszkańców województwa 

i podnoszenie jakości środowiska. 
Celami operacyjnymi proponowanych działań są:
• upowszechnianie kultury ładu przestrzennego,
• kształtowanie postaw i świadomości społecznej 

mieszkańców województwa w zakresie kultury ładu 
przestrzennego 

• oddziaływanie na samorządy lokalne w kierunku 
zachowania i przywracania wartości przestrzeni









Gaudí Centre, Reus



3.
Pozostałe działania 

w zakresie 
kształtowania ładu



Pozostałe działania w zakresie 
kształtowania ładu

a) związane z partycypacją społeczną
b) projekt warstwy ładu 

przestrzennego w geoportalu 
województwa

c) koncepcje i projekty działań w 
przestrzeni (prace dyplomowe)







4.
Sposoby upublicznienia 

wyników prac



Sposoby upublicznienia wyników prac

a) konferencja popularno-naukowa 
z panelem dyskusyjnym

b) konkursy, audycje, publikacje





5.
Kujawsko-pomorski 

program kształtowania ładu 
przestrzennego



Koniec prezentacji



Założenia programu

a) k



Plan działań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego
1. Odbiór w listopadzie 2016 r. opracowania „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z 

założeniami programu jego kształtowania”. Rozmowy przed drukiem egzemplarzy sygnalnych – styczeń 2017 oraz 
spotkania wykonawcy diagnozy z Zespołem ds. ładu przestrzennego, związane z opracowaniem – luty 2016 r. (w 
ustalonych terminach).

3. Edukacja oraz informacja przestrzenna – DMiC oraz DE –maj/czerwiec 2016 / 2017 r.
4. Współpraca w zakresie merytorycznym (konkurs architektoniczny) na Młyn Kultury – termin zależny od Departamentu 

Inwestycji i Infrastruktury Drogowej ? (gotowość od  2015 r.) „Młyn Kultury” a promocja wiedzy o przestrzeni – nowe 
wyzwania?

5. Spotkania dotyczące współpracy w zakresie edukacji o przestrzeni z gronem ekspertów, m.in. z  Wydziałem Psychologii, 
CSW, SARP, itp. – sukcesywnie 2017 r.

6. Udział w opiniowaniu SOR-u i KUB-u.
7. Wyjaśnienie możliwości wykorzystania części „Młynów kultury” dla celów realizacji strategicznego przedsięwzięcia  - w 

ramach idei „Przestrzeń kultury - kultura przestrzeni” służącej budowie i wzmacnianiu społecznej wartości ładu 
przestrzennego oraz edukacji o przestrzeni i promocji architektury i urbanistyki – luty/marzec 2017

8. Wydanie sygnalnych egzemplarzy drukiem przez UMK po zakończeniu diagnozy. Przewidywany termin – luty/marzec 
2017 

9. Opracowanie, na podstawie wykonanego dokumentu, zweryfikowanego planu działań na rok 2017 w zakresie 
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim – marzec 2017 r.

10. Przygotowanie konferencji podsumowującej wyniki dotychczasowych prac nad planem kształtowania ładu, 
prezentującej opracowany dokument (diagnozę) i przedstawiającej plan działań w zakresie kształtowania ładu – 
luty/marzec 2017 r.

11. Prezentacja opracowania „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami 
programu jego kształtowania” na posiedzeniu Zespołu eksperckiego ds. polityki przestrzennej przy Konwencie 
marszałków RP podczas przewodnictwa województwa małopolskiego – luty/marzec 2017 r.

12. Prezentacja „Diagnozy ..” na posiedzeniu Zarządu Województwa - luty/marzec 2017 r.
13. Prezentacja „Diagnozy ..” na posiedzeniu Komisji polityki regionalnej … Sejmiku Województwa 

Kujawsko-pomorskiego – marzec/kwiecień 2017 r.
14. Opracowanie (redakcja) i wydanie pierwszej z serii analiz regionalnych: „Przestrzeń Kujaw i Pomorza”/ 

„Kujawsko-pomorskie studia przestrzenne” publikacji poświęconej ładowi przestrzennemu w woj. 
kujawsko-pomorskim na bazie diagnozy i planu działań –kwiecień/maj 2017 r. 

15. Konferencja naukowo-praktyczna z udziałem przedstawicieli samorządów, członków Zespołu ds. ładu, wykonawców 
diagnozy, zaproszonych ekspertów. Prezentacja wydanego opracowania Diagnozy  – termin zależny od terminu 
wydania i od zapewnienia środków przez Dep. Promocji.

16. Udział członków Zespołu ds. ładu i przedstawicieli wykonawcy opracowania w konferencjach tematycznych (np. w 
III Forum Budownictwa w Bydgoszczy czy sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce”) – 
kwiecień – grudzień 2017 r.

17. Udział w kapitule konkursu: „Budowa na medal Pomorza i Kujaw” oraz „Wnętrze roku Pomorza i Kujaw” – IV 
kwartał  2017 r. .

18. Rozpoczęcie innych przedsięwzięć i projektów wynikających z ramowego opracowania „Ład przestrzenny…” – III/IV 
kwartał 2017 r.


