Uchwała nr 17 /2015
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie degradacji terenu źródliskowego cieku zasilającego Park Rzeczny Drwinka

Odnosząc się do pisma skierowanego do KDO ds. Środowiska w dn.25 09. 2015r przez
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich z apelem o podjęcie
działań ratujących ciek wodny zasilający Park Rzeczny Drwinka, a wypływający z terenu
inwestycji usytuowanej pomiędzy ulicami: Tuchowską ,Kanarkową, Gwarną i Rodziny Jędów
Krakowie na terenie działek 158, 157/6, 157/5, 157/4 i 156/3 obr.61 Podgórze
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zdecydowanie sprzeciwia się działaniom
prowadzącym do degradacji terenu źródliskowego cieku zasilającego Park Rzeczny Drwinka, w
efekcie powodującym zanik cieku.
Jeżeli Studium Kierunków i Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Miasta Krakowa przewiduje
dla tego obszaru niską zabudowę jednorodzinną, która dotąd chroniła ciek, to i dla obszaru
źródliskowego należy przyjąć takie kryteria przy planowaniu zabudowy jednorodzinnej, by mogła
być zachowana młaka, bo wypływający z niej ciek jest bardzo wartościowy dla początkowego
obszaru Parku Rzecznego Drwinka przy ul. Bochenka w Krakowie.
O utworzenie tego parku zabiegali od roku 2005 mieszkańcy os. Na Kozłowce w tym młodzież
tamtejszego gimnazjum, Rada Dzielnicy XII, obecnie sprzeciwia się degradacji terenu
uchwalonego w 2009r. parku społeczność Piasków Wielkich i Nowych i ich okolic, pragnąc
zachować tereny cenne przyrodniczo, zwłaszcza, ze w ostatnim czasie stanowią one obiekt
zakusów deweloperów.
Nie udało się zachować parku w przyjętym pierwotnie kształcie, aktualnie trwają prace
zmierzające do przywrócenia tego kształtu; sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania
Parku Rzecznego Drwinka zarówno od strony ul. Podedworze jak i ul. Bochenka. Mieszkańcy i
wspierająca ich starania Rada Dzielnicy XI, apelują o wykup terenu parku przez miasto.
Intensywna zabudowa okolic ul. Bochenka zabudową wielorodzinną nie sprzyja parkowi,
początkowy jego odcinek staje się coraz uboższy w wodę .Doprowadzenie do likwidacji cieku
zasilającego przez nieprzemyślaną i nieprzewidzianą dla tego obszaru zabudowę jest
niedopuszczalne. Tym bardziej, że
Polska staje sie coraz uboższa w zasoby wodne i każdy, nawet najmniejszy okresowy ciek należy
chronić.
Konieczne jest zatem natychmiastowe wstrzymanie prac budowlanych na wspomnianym wyżej
terenie, gdyż już spowodowały gruntowną zmianę stosunków hydrologicznych - woda zamiast
płynąć pierwotnie przeznaczonym dla niej korytem, po spłynięciu powierzchnią wykopu gromadzi
się w jego położonej najniżej części, a koryto cieku pozostaje suche.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Tuchowską, Łużycką
i Cechową, do sporządzania którego ma przystąpić Biuro Planowania Przestrzennego zgodnie z
uchwałą Rady Miasta z dnia 08.07.2015 musi znaleźć takie rozwiązanie, by nie poniósł szkód
system wodny okolicy Parku Rzecznego Drwinka

