Alte oraşe şi strategiile lor

BERLIN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

Concept Strategic Bucureşti 2035

Alte oraşe şi strategiile lor - BERLIN

BERLIN

02

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor DT

Concept Strategic Bucureşti 2035

4.Planurile de
utilizare a terenului
STEP 2009

Harta zonării utilizării terenului delimiteaza terenul pentru construcţie, facilităţi pentru
comunitate, instalaţiile de aprovizionare şi de export, de transport, spatii deschise, lacuri şi
cursuri de apă şi zone retrase din circuitul agricol pentru protecţia mediului. În plus, planul
include un număr de politici scrise.
Harta zonare include informaţii suplimentare (altele decât cele bazate pe planificare/
legislaţie) care afectează utilizarea de terenuri, cum ar fi zonele de conservare a naturii şi a
solurilor contaminate.
Planul de utilizare a terenului este însoţit de o declaraţie scrisă de motive, care a
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rămas neschimbată din 1994.
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Obiectivele Planului
Ghidându-se după următoarele obiective strategice de dezvoltare a oraşului, de
utilizare a terenului, Planul are contribuţie semnificativă la exploatarea avantajelor de
localizare a oraşului şi la o formă durabilă a dezvoltarii urbane şi constienta de schimbările
climatice.
1.Prioritate de dezvoltare interna, diversitatea urbana, utilizarea mai bună a

zonelor existente construite.
2. Amestec echilibrat de teren urban utilizări în toate părţile oraşului.
3. Îmbunătăţiri şi completări bine planificate la stocul de locuinţe existent în

zonele construite.
4. Furnizarea de locuri de munca suplimentar, în special în zonele bine

deservite de transportul public.
5.Consolidarea structurii policentrice a oraşului prin dezvoltarea integrată a

centrelor existente.
6.Protecţia spaţiilor deschise, furnizarea de zone de agrement, o ecologie bine-

echilibrata in mediul urban.
7.Furnizarea de locaţii adecvate pentru serviciile publice de importanţă la nivel

de oraş
8.Oraşul distantelor scurte, transport public eficient, solutii inteligente pentru

traficul comercial.

1.

centrele urbane (marile centre urbane şi centre raionale trebuie să fie

protejate, stabilizat şi extins. Ele trebuie să fie dezvoltate în primul rând pentru
domeniul cultural, servicii, retail si petrecere a timpului liber, cu scopul de a consolida
modelul policentric de deconcentrare a oraşului.
Infrastructura majoră de autostrăzi, terenuri feroviare şi căi navigabile,
trebuie sa fie dezvoltate in continuare
2.

Măsuri de protecţie împotriva emisiilor: În cazul în care terenurile alocate

pentru industrie, pentru utilităţi publice cu caracter industrial sau pentru coridoarele
de transport intens utilizate se învecinează cu utilizarea terenurilor sensibile,
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Politicile Planului:

Planurile Locale de dezvoltare sunt obligate să includă reglementări detaliate privind
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utilizările specifice care urmează să fie permise în diferite părţi ale zonelor în cauză,
şi / sau, dacă este necesar, să se precizeze şi alte măsuri tehnice de
protecţie.măsuri, tehnice sau a unui acord de protecţie a clădirilor şi instalaţiilor
trebuie să se acorde prioritate faţă de creşterea distanţei dintre utilizări
conflictuale.Categoriile sensibile de utilizare a terenurilor sunt: terenuri de construcţii
rezidenţiale, inclusiv instalaţiile de comunitatea locală,teren pentru instalaţiile
comunitare alocate pentru universităţi / cercetare, şcoli, spitale, cultură, sau fără
utilizare specificate, spaţiile deschise (excluzând spaţiile minore care serveşte drept
conexiuni verde sau separarea diferitelor categorii de utilizare a terenului).
3. Accesibilitatea : Accesul pentru a deschide spaţii: Pentru a realiza
interconectarea reţelei de spaţii deschise prezentate in utilizarea terenurilor Planului/
Planurilor Locale de dezvoltare sunt necesare pentru a stabili drepturile de trecere
publică, prin terenuri de sport şi a zonelor de grădini alocare. În cazul în care zone
speciale de constructii pentru sporturile de apa sunt desemnate, accesul publicului,
în special pentru lacuri şi pe malurile râurilor, are mare prioritate. Accesul publicului
la lacuri, râuri şi canale este un obiectiv general pe termen lung a utilizării terenului
Planului.
4. Încurajarea de utilizare dublă: Pentru a economisi spaţiu la sol, terenul alocat
pentru facilitati publice trebuie să fie supus la mai mult de o utilizare, ori de câte ori
este posibil. Terenurilor alocate pentru sport, fie că este inclus într-o instalaţie
comunitate sau într-o zonă verde, va fi deschis pentru şcoli şi altor utilizatori

http://www/berlin.de
Cahiers de l’iaurif n°146, june 2007, large-scale urban, development projects in europe drivers of
change in city regions
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/index_en.shtml
Documentare: Preda Gabriela
Corectură şi sinteză : asistent urbanist Mihai Alexandru
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deopotrivă.
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