
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 ze spotkania nr 2, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy 

spacer badawczy, 21.10.2017 r. 
teren projektowy – brzegi rzeki Białuchy 

 
 
 

Liczba uczestników spotkania: około 25 osób 

– w tym przedstawiciele instytucji miejskich:  

– Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Radny Miasta 

Krakowa 

– Mateusz Drożdż – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik 

Czerwony 

– Moderator: Martyna Lewandowska – Kierownik Miejskiego Centrum Dialogu, Justyna 

Golba – Miejskie Centrum Dialogu 

– Prowadzenie spaceru: Przemysław Szwałko, Iwona Kluza-Wąsik – Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Krakowie 

– Projektant koncepcji zagospodarowania terenu: Katarzyna Mucha, Anna Becker, 

Magdalena Kolasa – Projekt Zieleni 

– Geodeci opracowujący dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego 

nieruchomości w granicach planowanej inwestycji – budowa Bulwarów Białuchy na 

terenie Dzielnicy III wraz z przeprowadzeniem procedury WS-101 – Ustalenie linii 

brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych i uzyskaniem decyzji 

administracyjnej - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - GPI SC - Maciej Rybka 

– Inni: przedstawiciele Towarzystwa Prądnickiego i Polskiego Towarzystwa 

Kulturowego O/Kraków, 

 

 



 

 
 
Drugie spotkanie dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony zorganizowane było 

w formie spaceru badawczego. Spacer miał na celu poznanie potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców dotyczących przyszłego zagospodarowania projektowanego terenu. 

 

Spotkanie rozpoczęło krótkie wprowadzenie przyrodnika Przemysława Szwałko na temat 

genezy parków rzecznych, istoty terenów zieleni i rzek w miastach oraz obszaru 

projektowego.  

 

Następnie głos zabrał Maciej Rybka, geodeta pracujący obecnie nad pierwszym etapem 

prac przedprojektowych, czyli ustaleniem linii brzegowej rzeki Białuchy na przedmiotowym 

odcinku. Następnie mieszkańcy i prowadzący rozpoczęli spacer po terenie przyszłego parku, 

zatrzymując się w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo (np. przy wiązie o obwodzie 335 cm, 

który zostanie zgłoszony przez ZZM jako kandydat na pomnik przyrody) oraz miejscach 

problematycznych (siedliska roślin inwazyjnych np. niecierpka, rdestowca oraz plac zabaw 

i boisko do modernizacji), a także miejscach, gdzie mieszkańcy proponowali nowe funkcje 

(wybieg dla psów, nowe dodatkowe ławki, dodatkowe nasadzenia). 

 

 
GŁÓWNE PROBLEMY WSKAZYWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW  

W TRAKCIE SPACERU: 
 

– zarastanie brzegów rzeki, głównie przez gatunki inwazyjne, co ogranicza dostęp do 

wody i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa, 

– nielegalne wjeżdżanie samochodów na tereny zieleni przy ul. Nadrzecznej, 

– zły stan placu zabaw z głównym wskazaniem na niebezpieczną nawierzchnię, 

– brak dostatecznego oświetlenia terenu, 

– zbyt mało ławek i koszy na śmieci, w tym koszy na psie odchody, 

– ścieki wpływające do rzeki, 

– niewystarczająca komunikacja pomiędzy dwoma brzegami rzeki, 

– dewastacja terenu oraz niewystarczające jego utrzymanie (konieczność wymiany 

żarówek, przycięcia drzew, częstszego koszenia, pozostawianie skoszonej trawy, 

która niezbierana leży i gnije). 

 

 

 



 

 

POMYSŁY UCZESTNIKÓW SPACERU NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

 

– zachowanie enklaw naturalnej zieleni, 

– sukcesywna wymiana topól na nowe drzewa, 

– posadzenie magnolii, 

– nowy mostek łączący dwa brzegi w okolicy placów zabaw po obu stronach, 

– modernizacja placu zabaw, 

– więcej ławek (szczególnie z oparciami), koszy na śmieci, wprowadzenie stojaków na 

rowery, 

– dodatkowe oświetlenie, 

– wprowadzenie ścieżki rowerowej/ciągu pieszo – rowerowego, 

– zapewnienie dostępu do wody przez wprowadzenie: schodów, zejść, kładek do 

karmienia kaczek/dla wędkarzy, ale bez mocnej ingerencji w postaci betonowych 

ścieżek przy wodzie, 

– zapewnienie miejsca do wieszania prania, 

– łąki kwietne (np. koło grupy wiązów oraz w miejscach, gdzie wjeżdżają samochody), 

– zastąpienie ogrodzenia w północnej części terenu (wzdłuż ul. Żytniej) niskim 

żywopłotem, 

– kładka piesza nabudowana na istniejącą rurę ciepłociągu, 

– wybieg dla psów w północnej części terenu (blisko ul. Lublańskiej), 

– uporządkowanie terenu w okolicy opuszczonej budowli w północnej części terenu i 

jej zabezpieczenie, 

– wymiana nawierzchni przy mini boisku do koszykówki z kostki betonowej na bardziej 

przyjazną, 

– instalacja donic z kwiatami na istniejącej kładce pieszej, 

– konieczność oznakowania placów zabaw tabliczkami z informacjami o tym, że są one 

w zarządzie ZZM, a powstały dzięki współpracy i finansowaniu Rady Dzielnicy III 

– zagospodarowanie lub przynajmniej zabezpieczenie dawnego budynku elektrowni, 

gdzie mieściły się transformatory 

– miejsca schronienia dla zwierząt (np. jeży, owadów, ptaków). 


