24. listopada 2021

do burmistrza Kazimierza Dolnego
Odpowiadając na obwieszczenie burmistrza składam następujące

UWAGI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dokumenty udostępniane publicznie do 10. listopada 2021, czyli datowany na październik 2021 projekt
miejscowego planu (tekst), mapa, oraz prognoza oddziaływania na środowisko zawierają szereg zapisów,
które trudno rozpatrywać jako poważne propozycje planistyczne – należy przypuszczać, że są to
niedopatrzenia i pomyłki. W kilku przypadkach litera planu i innych dokumentów stoi w sprzeczności
z rysunkiem mapy.
Dla jasności, uwagi do planu przedstawiam w trzech grupach:
1. Relatywnie nieliczne zapisy jawnie skandaliczne, gdzie dopuszcza się największą saklę zabudowy
i ingerencji w krajobraz, pozostawiając jednocześnie wyjątkowo luźne kryteria tej zabudowy
i ingerencji. Zapisy te są sprzeczne z licznymi dokumentami opisującymi charakter i pożądane
kierunki rozwoju gminy, m. in. ze “Strategią Zrównoważonego Rozwoju”1 przyjętą w 2008 r., oraz
wytycznymi konserwatorskimi wypracowywanymi od lat 40. XX wieku.2
2. Bardzo liczne zapisy składające się na największe w dziejach Kazimierza rozlanie przedmieść
(suburbanizację), co stoi w sprzeczności nie tylko z dokumentami wspomnianymi powyżej (patrz
przypisy 1-2), ale także z wyłożonym tekstem samego planu, mówiącym o “dogęszczaniu
zabudowy” i “zatrzymaniu nadmiernej ekspansji zabudowy” (s. 45). Słuszna litera prawa nie
znajduje ucieleśnienia w konkretnych decyzjach planistycznych: mapa realizuje plan à rebours.
3. Punktowe obszary wyłamujące się z planistycznego kontekstu, stanowiące niebezpieczne
precedensy i przeczące samej idei planowania przestrzennego, o ile to planowanie ma być środkiem
zachowania względnej harmonii krajobrazu.
Zestawienie obszarów objętych uwagami:
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“Strategia zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Kazimierz Dolny” EKO-GEO Consulting na zlecenie urzędu miasta, Lublin 2008.

Cp. Jerzy Żurawski “Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego” Ochrona
Zabytków 31/1 (120) 1978, 12-27: passim, szczególnie ss. 16, 18-9, 21; cz. II w numerze 35/1-2 (136-7) 1982, 3-27: passim, szczególnie
s. 17-8, 20. Również Dariusz Kopciowski “Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego” Przestrzeń i forma 2013, 99-134, passim.
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AD. 1: OBSZARY RAŻĄCO PRZEINWESTOWANE
1.US, obszar stoku narciarskiego przy granicy z Bochotnicą (ok. 6 ha): plan dopuszcza usługi
hotelarskie i zabudowę do wysokości 11 metrów, oraz wysokość infrastruktury kolejki krzesełkowej do
15 m (sic!). Oznacza to konstrukcje o wysokości 5-piętrowego bloku, w dodatku umieszczone na
odsłoniętym zboczu doliny Wisły, przy wjeździe do Kazimierza.
Kolejny stok narciarski ma powstać znacznie bliżej centrum miasta, na zboczu Norowego Dołu: obszar
2.US (7.6 ha): również tutaj ma powstać kolejka krzesełkowa (o niższej zabudowie).
Będąca częścią planu “Prognoza oddziaływania na środowisko” ignoruje następujące kwestie:
a) infrastruktura narciarska w Kazimierzu jest intensywnie, sztucznie naśnieżana, a wpływ tego
zużycia na delikatne stosunki wodne w gminie pozostaje niezbadany; woda do naśnieżania jest
manipulowana chemicznie, co również nie jest uwzględnione w prognozie oddziaływania; skala zużycia
wody przez biznes wyciągowy pozostaje nieznana;
b) Kazimierz nie jest ośrodkiem alpejskim: budowa infrastruktury krzesełkowej jest inwestycją
niewspółmierną do długości i nachylenia tutejszych stoków, rozmiary dopuszczanych przez plan
inwestycji nijak się mają do wyciągu funkcjonującego nad Norowym Dołem przed laty; przeskalowanie
stoi w sprzeczności ze strategią i charakterem gminy, jak wspomniano powyżej;
c) dwa stoki narciarskie z infrastrukturą wysokości 6 - 15 metrów będą oznaczały oszpecenie
doliny Wisły w Kazimierzu; powstanie kolosalne zanieczyszczenie światłem. Władze miasta już musiały
odpowiadać na zasadne skargi mieszkańców Janowca o oszpecanie krajobrazu Wisły (dot. działki 48/1
w Mięćmierzu): ta krytyka nie przynosi miastu chluby, a z pewnością nasili się.

obszar 2.US przy Norowym Dole

Wniosek: ograniczyć wysokość zabudowy na obszarze 1.US do 6 metrów. Zrezygnować
zupełnie z utworzenia obszaru 2.US.
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UTZP to obszar na Górach (1.25 ha) o bardzo nieprecyzyjnym przeznaczeniu: rehabilitacja, kultura,
baseny. Na terenie położonym pośród pól i sadów, przy drodze do malowniczej głębocznicy
prowadzącej na Doły, wyznaczono obszar dopuszczający trzypiętrową zabudowę (do 9 metrów!),
czynny biologicznie tylko w 60%. Najbardziej zdumiewa rysunek obszaru UTZP: jest poprowadzony
240 metrów wgłąb działki 512/4, daleko w sady i nieużytki. Stoi to w jawnej sprzeczności
z deklarowaną w planie “koncentracją zabudowy.” Nawet w ramach przedstawionego planu,
dopuszczającego wzdłuż drogi ciąg obszarów nowej zabudowy MNP, wchodzący wgłąb terenów
rolnych obszar UTZP jest kuriozalną niekonsekwencją.

obszar UTZP (baseny i kultura!) na Górach

Wniosek: Zrezygnować zupełnie z utworzenia obszaru UTZP
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AD. 2: SUBURBANIZACJA
Plan przestrzenny deklaruje dogęszczenie i zatrzymanie nadmiernej ekspansji zabudowy (s. 45),
dopuszczając zarazem dziesiątki hektarów nowej zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej. W wielu
przypadkach ta zabudowa nie ma charakteru dogęszczenia, tylko rozlania przedmieść po malowniczych
terenach rolnych (w tym nieużytków) stanowiących krajobrazową otulinę Kazimierza.3 Rezultaty takiej
polityki przestrzennej można obserwować wokół Lublina (choćby zdegradowane Abramowice
Prywatne) czy Nałęczowa (rozlane w polach osiedla na północ ulicy Wiercieńskiego).
Najbardziej drastyczne przykłady z wyłożonego planu dla Kazimierza:
Góry
Obszary 47.MN, 32.MN: nowa zabudowa rozlana daleko w głąb od ulicy Góry, zmiana obszaru
o charakterze wiejskim w kolejne przedmieście.

obszary 47.MN i 32.MN. Obszar 1.U to tzw. wieża telewizyjna na Górach

Obszary 12.MNP i 13.MNP: zwarty ciąg zabudowy wzdłuż ulicy Góry pozornie spełnia postulat
‘zagęszczania.’ Oznacza jednak przyzwolenie na zmianę charakteru ‘dalszych Gór’ z wiejskiego
w podmiejski (jak ulica Góry bliżej centrum miasta). Z czasem oznacza to zamknięcie dotąd otwartej
przestrzeni. Niezrozumiałe jest rozszerzenie 12.MNP tak daleko na północ, setki metrów w głąb
krajobrazu.

obszary 12.MN i 13.MN
Cf. Jerzy Żurawski “Kazimierz Dolny - uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego” Ochrona
Zabytków 31/1 (120) 1978, 22, 25.
3
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Obszary 6.MNP i 8.MNP zmieniają charakter ulicy Zbożowej w przedmieście, zamykając ją z obu
stron. Tak drastyczna ingerencja w miejsce o charakterze polnej drogi jest niezrozumiała. Dodatkowym
kuriozum jest dopuszczenie tu funkcji pensjonatowej.

obszary 6.MNP i 8.MNP wzdłuż ulicy Zbożowej

Wniosek: Zrezygnować zupełnie ze wspomnianych obszarów MN i MNP, szczególnie 6.MNP i
8.MNP. Co najmniej ograniczyć 47.MN od południa do granicy istniejącej zabudowy,
a 12.MNP do bezpośredniego sąsiedztwa drogi.
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Doły
Na Dołach, podobnie jak na Górach, obszary MN i MNP rozlewają za daleko w głąb krajobrazu.
Najgorsze przypadki to obszary 64.MN, 83.MN i 86.MN.

obszary 64.MN, 83.MN, 86.MN; w lewym górnym rogu wyłączony z planu ‘Rotacyjny”

W przypadku obszaru 86.MN przestrzeń zabudowy sięga 350 metrów na południe od ulicy Doły,
pochłaniając sady.

Wniosek: Ograniczyć obszary 64.MN, 83.MN i 86.MN do bezpośredniego sąsiedztwa ulicy
Doły.
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Pola Miejskie
Suburbanizacja rozlewa się po Polach Miejskich jeszcze bardziej niż na Górach i Dołach. Najbardziej
drastyczne przykłady to obszar 42.MNP, 148.MN, 49.MNP, 44.MNP, 50.MNP.

pola miejskie na południe i zachód od zbiegu ul. Słonecznej i Czerniaw

Nowa zabudowa (w tym z funkcją pensjonatową) będzie dopuszczona nawet pół kilometra w głąb pól,
na zachód od drogi powiatowej w stronę Dobrego i na południe od ul. Słonecznej. Znów, jak
w przypadku Gór i Dołów, te plany stoją w jawnej sprzeczności z celami ochrony krajobrazu gminy
(patrz in. przypisy na stronie 1, powyżej). Niezrozumiała jest tak głęboka ekspansja terenów
budowlanych. Mamy tu do czynienia z dokładnym przeciwieństwem deklarowanego w planie
“zagęszczenia” zabudowy. Kuriozalne są umieszczone pomiędzy obszarami rolniczymi 89.R, 97.R
i 99.R tereny zabudowy, w tym pensjonatowej (sic!): 126.MN, 129.MN, 45.MNP, 46.MNP, 131.MN,
a także 150.MN, zwiększające presję na tereny pól.

Wniosek: jeśli planowanie przestrzenne ma służyć ochronie krajobrazu i rzeczywistemu
zagęszczeniu zabudowy, tereny 148.MN, 49.MNP, 44.MNP, 50.MNP muszą być ograniczone
do pasa bezpośrednio sąsiadującego z drogą powiatową 2528L. Tereny budowlane pośród
obszarów rolnych, czyli 126.MN, 129.MN, 45.MNP, 46.MNP, 131.MN, 150.MN są
niedopuszczalne.
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AD. 3: DZIAŁKI ODERWANE, OBSZARY POZA KONTEKSTEM, ARBITRALNE DECYZJE
Tolerowanie wyjątków jest zaprzeczeniem całej idei planowania przestrzennego, prowokuje też zasadne
poczucie nierównego traktowania interesariuszy planu (czyli ogółu mieszkańców). Kilka najbardziej
rażących przykładów:

obszary MNP na wschód od cmentarza żołnierzy radzieckich

Tereny z zabudową pensjonatową 48.MNP i 47.MNP w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich:
kolejne obszary zabudowy w głąb terenów rolniczych (42.R, 93.R), w drugim rzędzie zabudowy od
drogi. Decyzja o nieznanym uzasadnieniu. Obszar 48.MNP w pasie oddziaływania cmentarza.
Gorszym ‘rodzynkiem’ pośród pól jest obszar 145.MN: tutaj pogłębia się problem oddalenia zabudowy
od drogi: kolejny raz trafiamy na dosłowne przeciwieństwo deklarowanego w planie “zagęszczenia.”

obszary 145.MN w szczerym polu: miedzy obszarami 105.R i 104.R
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Najgorsze przykłady zabudowy nieszanującej kontekstu znajdują się w tzw. wąwozie okalskim, czyli
nieopodal niechlubnej działki 48/1 (135.MN). Mamy tu do czynienia z dalszą, brutalną, oderwaną od
wsi Okale, frywolną zabudową o charakterze kaprysu.

obszar budowlany 151.MN pośród pól; w lewym górnym rogu Wisła, na górze zabudowana obszar 135.MN

Obszary 135.MN i 151.MN (wraz z obszarami 162.MN, 163.MN, 167.MN, 171.MN, 173.MN
nieopodal) stanowi przedłużenie prawdopodobniej najbardziej wulgarnej zabudowy w Kazimierskim
Parku Krajobrazowym.
Podobnie arbitralne wydaje się wyznaczenie dużego obszaru (UTZ, 3 ha., zabudowa: kultura, rekreacja,
turystyka) w Okalu, około 400 metrów od drogi, wgłąb terenów rolnych.
Ponadto:
• Niezasadne jest dopuszczenie zabudowy do 9 metrów wysokości w miejscu dawnej stanicy
ratownictwa wodnego u stóp kamieniołomu (obszar UW), otwartej przestrzeni bez dominant.
• Niezwiązana zabudowa dopuszczona za wałem, vis à vis Murki (obszar UTs) powinna być
ograniczona do wysokości kontenera (2.6 m.), zamiast zapisanych pięciu (!) metrów wysokości.
• Dla obszarów w ścisłym centrum miasta dopuszczających funkcje usługowe ruchu turystycznego,
szczególnie obejmujących działki, na których możliwa jest w przyszłości znaczna zabudowa (działka
874/1, obszar 18a.MS) konieczne jest wyznaczenie proporcji miejsc postojowych samochodów do
metrażu zabudowy o charakterze usługowym (hotele, pensjonaty).
• Niezrozumiałe jest dopuszczenie nowej zabudowy w obszarze 1a.UT: zabytkowy budynek dawnej
łaźni nie wymaga uzupełnienia nową architekturą, szczególnie do wysokości 11 metrów, jak
przewiduje plan.
• Niedopuszczalne jest sankcjonowanie planem przestrzennym tzw. “ogródków gastronomicznych” na
kazimierskim rynku: należy zmierzać do wyeliminowania, a nie rozszerzania, tej estetycznej
abominacji.

Wniosek: Obszary 48.MNP, 47.MNP, 145.MN, UTZ powinny być usunięte z planu lub bardzo
mocno i publicznie uzasadnione.
Obszary 135.MN, 145.MN i 151.MN są sprzeczna z podstawowymi założeniami planu
i powinny być usunięte.
Na obszarach UW i UTs nie ma uzasadnienia dla proponowanej wysokości zabudowy.
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