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There are no translations available.

Limits of Formal Planning in Managing the Urban Development
10-12 kwietnia 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Polską Delegację
International Society of City and Regional Planners i Nowe Centrum Łodzi wraz Towarzystwem
Urbanistów Polskich, Politechniką Łódzką, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Łódzkim,
Miastem Łódź oraz Muzeum Miasta Łodzi nt. ‘Limits of Formal Planning in Managing the Urban
Development’. Warsztaty są prowadzone w całości w języku angielskim.

Program warsztatów | Formularz zgłoszeniowy

Regional Workshop

Limits of Formal Planning in Managing the Urban Development

10-12 April 2014
Lodz, Poland

Formal planning works through the adoption of plans, laws, regulations and other legislative
tools that enable the usage of land in order to balance the needs of the community and
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environmental conditions. All stages of the planning process are covered from the initial
conception of plans to their implementation. The planning procedure itself may significantly
appeal to democratic society for its ability to make matters public, which were once only
exclusively handled by developers and the government. But what if formal planning is no longer
considered beneficial by communities but rather simply seen as a bureaucratic burden? What
happens when the rapidly changing reality of the cities, as in the case of European transition
countries, exceeds the planning system capacity?

The above issues raise concerns regarding planning in Central and Eastern Europe. For the last
couple of decades, post-socialist countries have struggled with a conflicting duality of free
market development and government intervention. The questions on whether the planning
system was meeting the requirements of managing the cities through post-socialist transition
period were frequently raised and hotly debated. This workshop is an opportunity to discuss
these experiences face-to-face with ISOCARP members and field professionals. It brings the
example of Lodz third largest city in Poland, and how it is handling its urban projects - from new
large scale developments to urban regeneration.

Read more in the event brochure

Please send registration form to katarzyna.roszkowska@pg.gda.pl until 31 st of March.

Z przyjemnością przedstawiamy naszego partnera i sponsora:

Nowe Centrum Łodzi

Program Nowe Centrum Łodzi (NCŁ) jest flagowym elementem wielkiego procesu rewitalizacji
łódzkiego śródmieścia. Ze względu na swoją lokalizację w ścisłym sąsiedztwie dworca i ulicy
Piotrkowskiej, 100-hektarowy kwartał staje się pilotażowym obszarem dla wprowadzenia od
podstaw funkcjonalnych rozwiązań. Teren, który nie spełniał miastotwórczej roli, jako martwa
strefa wokół dworca Łódź Fabryczna i terenów kolejowych i poprzemysłowych, zostanie
przywrócony mieszkańcom i wpisany w kontekst śródmieścia. Jednocześnie nowa jakość
funkcjonalna promieniować będzie na obszary zabytkowego centrum. Dzielnica nie powstaje w
oderwaniu od istniejącej tkanki miejskiej, lecz jako jej uzupełnienie i rozwinięcie. Utrzymując
historyczne linie zabudowy z kilkoma dominantami, Miasto tworzy zupełnie nowy system ulic
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wiążących NCŁ z ulicą Piotrkowską. Nastąpi proces „zszycia miasta”. Kluczowym elementem
staje się wprowadzenie pod ziemię linii kolejowej, która przez lata była barierą przestrzenną na
planie Łodzi. Jej planowane przedłużenie w kierunku zachodnim otworzy zupełnie nowe
możliwości komunikacyjne, zasilając NCŁ potokami ludzi.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncl.uml.lodz.pl/
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