
Dzielnica  
„Za Tunelem”

Krajobraz urbanistyczny Lublina jest swo-
istą mozaiką wielu mniejszych układów urba-
nistycznych, pochodzących z różnych okresów 
historycznych. Czas ich powstania oraz uwa-
runkowania ekonomiczne powodowały różne 
fory architektoniczne wykorzystywane w ich 
zagospodarowaniu. W kolejnych odcinkach 
cyklu przedstawimy Państwu pokrótce cechy 
urbanistyczne kilku charakterystycznych his-
torycznych dzielnic Lublin.

Tzw. dzielnica „Za tunelem”, aktualnie wcho-
dząca administracyjnie w skład dzielnicy „Dzie-
siąta” powstała niedługo przed I wojną świato-
wą. Założona została na rusztowym układzie ulic 
prostopadłych do ul. Bychawskiej (ob Kunickie-
go). 

Zabudowa dzielnicy w większości pochodzi  
z okresu przed 1944 rokiem, zabudowania póź-
niejsze, w tym współczesne, stanowią wciąż 
niewielki procent zabudowy dzielnicy, jednak, 
zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, widoczne 
jest niestety coraz większe dążenie do wymiany 
historycznej zabudowy. 

Charakterystyczną cechą zabudowy tego ukła-
du jest zróżnicowanie jej skali: od największych  
i najwyższych kamienic przy ul. Kunickiego, czę-
sto o wysokości 3-4 kondygnacji naziemnych,  
w wielu przypadkach o dopracowanym eklek-
tycznym i historyzującym detalu (również w kilku 
przypadkach są to dość wysokiej jakości budynki 
funkcjonalistyczne), poprzez zróżnicowane, niż-
sze, skromniej dekorowane i o mniejszej kubatu-
rze budynki przy bocznych ulicach, po parterowe, 
niemal pozbawione cech stylowych niewielkie w 
skali domy przy zachodnich krańcach układu OP

R.
 B

IU
RO

 M
Ie

js
KI

eg
O 

KO
n

se
Rw

at
OR

a 
Za

By
tK

ów

urbanistycznego. Od strony wschodniej po-
przez rzeczkę Czerniejówkę układ jest czę-
ściowo związany z Kośminkiem. 

Charakter i skala zabudowy powoduje 
czytelne zróżnicowanie rangi wnętrz urba-
nistyczno-architektonicznych: od „pryncy-
palnej” dla dzielnicy ulicy Kunickiego, o nie-
mal wielkomiejskich cechach, po położone 
peryferyjnie, zabudowane w mniejszej skali 
zewnętrzne ulice dzielnicy. jest to niewątpli-
wie istotna cecha tej dzielnicy, która powin-
na zostać utrzymana podczas dalszego jej 
zagospodarowywani przestrzennego. Mimo 
niewielkich braków w zwartych pierzejach 
zabudowy, szczególnie w odcinkach ulic od-
dalonych od ul. Kunickiego, całość dzielnicy 
stanowi spójny obszar zwartej tkanki miej-
skiej, zabudowanej zwartą zabudową zgod-
nie z tradycjami miasta XIX-wiecznego.

obszar piask i bronowic na pocz. XiX w.

OBsZaR DZIelnICy Za tUneleM na aRChIwalnyCh MaPaCh

PO PRawej: ZaBUDOwa Ul. KUnICKIegO Z POCZ. XX w.
obszar dzielnicy w 1912 roku  
– po rozmierzeniu ulic

obszar dzielnicy  
na planie lublina z 1931 r.


