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Kraków, 21 listopada 2006

Wpis Nr 205 w Ewidencji Stowarzyszeñ Zwyk³ych Urzêdu Miasta Krakowa,  siedziba: 31-067 Kraków, ul. H. Wietora 17

Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska UMK
Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Zapytanie  w  sprawie: Wymiany sieci ciep³owniczych w ramach programu

 “System ciep³owniczy miasta Krakowa”  nr  2004/PL/16/PE/006

Wype³niaj¹c swoj¹ regulaminow¹ powinnoœæ i prawo - Stowarzyszenie Bulwar Inflancki – jako 

lokalna spo³eczna organizacja powo³ana dla ochrony i pieczy nad Bulwarem Inflanckim zwraca siê do 

Pañstwa z zapytaniem:

Widoczne jest zakoñczenie wymiany sieci ciep³owniczej na odcinku Bulwaru Inflanckiego. 

Jakie prace porz¹dkowo-renowacyjne zieleni i ci¹gów komunikacji pieszej s¹ przewidziane, aby 

przywróciæ bulwarowi u¿ytkowy-parkowy charakter i kiedy nale¿y siê tych prac  spodziewaæ?

Teren ten podlega ochronie krajobrazu i stanowi fragment szerszego programu ochrony Bulwarów 

Wis³y. Obecnie jednak na odcinku od ul. Rybaki do ul. Skawiñskiej wygl¹da nastêpuj¹co:

- alejki spacerowe pokrywa b³oto, zosta³y wraz z krawê¿nikami “rozwalcowane” i “wgniecione” poni¿ej 

poziomu terenu trawnika przez korzystaj¹ce z nich ciê¿kie pojazdy (ciê¿arówki, koparki);

- znaczna czêœæ trawnika s³u¿y³a jako miejsce odk³adowe ziemi z wykopów w innych czêœciach bulwaru.  

Wobec bardzo intensywnego u¿ywania tu ciê¿kiego sprzêtu,  wierzchnia warstwa gleby zosta³a nie tylko 

ubita, ale wymieniona lub zniszczona ca³kowicie. Na odcinku przy skrzy¿owaniu ulic Wietora i Rybaki 

trawnik przypomina klepisko, jest tak ubity, ¿e nie przyjmuje wody opadowej. Najmniejszy deszcz 

powoduje gromadzenie siê wody, której nadmiar sp³ywa z “trawnika” zalewaj¹c na znacznym odcinku 

alejkê, na której woda ta stoi nie znajduj¹c ujœcia.

Przypominamy, ¿e teren bulwaru stanowi wa¿n¹ przestrzeñ publiczn¹, miejsce rekreacji dla 

wszystkich Krakowian, jak równie¿ jedyny teren zielony na Kazimierzu. W piœmie z dn. 9 maja 2005 r., znak 

GO - 09.PS.7624-9/05 skierowanym do naszego Stowarzyszenia, Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Œrodowiska UMK wskazuje, ¿e obszar jest cenny przyrodniczo i podlega ochronie w ramach 

strefy ochrony i kszta³towania krajobrazu. A jako element systemu przyrodniczego miasta powinien 

wspó³tworzyæ korytarz ekologiczny. 

Oczekujemy, ¿e ca³y obszar prowadzonej inwestycji zostanie starannie uporz¹dkowany, 

zniszczona zieleñ uzupe³niona i zrekultywowana, a ci¹gi piesze odtworzone.

Prosimy zatem o informacjê o zakresie i terminach planowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do 

przywrócenia rekreacyjno-parkowego charakteru  terenowi  Bulwaru Inflanckiego.

Z powa¿aniem

Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Ewa Rypeœæ-Nowak

Otrzymuj¹: 1. Adresat
                    2. Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Al. Jana Paw³a II 188, 30-969 Kraków

Do wiadomoœci: Rada Dzielnicy I Miasta Krakowa, ul. Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków


