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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY 
 
 
 Strona internetowa www.bystrzyca.lublin.eu zawiera jedynie cześć opisową koncepcji. 

Korzystałam z informacji zawartej na stronie internetowej Forum Kultury Przestrzeni. 

 Obszar opracowania nie ma wyznaczonej granicy - w tym wypadku ciężko zweryfikować 

całość. Kluczowe jest zaznaczenie jaki jest zakres projektu a co stanowi tylko podłożony kontekst 

otoczenia.  

 CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

 Lokalizacja planowanego obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej nad Zalewem Zemborzyckim 

nie uwzględnia kluczowych uwarunkowań tj. dostęp do komunikacji publicznej. Skutkiem będzie 

rozbudowa infrastruktury dla samochodów prywatnych tj. dojazdy, parkingi co wiąże się ze znaczna 

ingerencja w naturalny teren. Obiekt lokowany na uboczu byłby także poza swobodnym zasięgiem 

komunikacji pieszej. Idea obiektu CEE jest bez wątpienia bardzo wartościowa i przemyślana pod 

kątem programu funkcjonalnego. Warto zauważyć, że tego rodzaju obiekt może stanowić element 

miastotwórczy - punkt spajający dwie strony miasta w dolinie rzeki. Nie tylko obiekt do którego 

wybieramy się docelowo ale obiekt zintegrowany z przestrzenia miejską. Pod kątem urbanistycznym 

priorytetem jest powiązanie lokalizacji CEE ze sprawnie działającym transportem publicznym i 

maksymalizacja dostępu pieszego zarówno dla uczniów szkół, studentów jak i mieszkańców. 

Potencjał CEE stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia sieci powiązań funkcjonalnych i 

zagospodarowaniu obszarów, którym brakuje funkcji przewodniej. Zakres oddziaływania obiektu CEE 

może przyczynić się do rewitalizacji obszarów wymagających podobnych funkcji. Jeśli sam obiekt  

oraz towarzysząca mu przestrzeń publiczna byłyby bezpośrednio powiązane z terenami 



zabudowanymi mogą być wykorzystywane znacznie bardziej efektywnie przynosząc profity 

przestrzenne, ekonomiczne i społeczne. 

 PLAŻE 

 Plaże 20/12/87 (obręb geodezyjny/arkusz/numer działki) oraz 43/1/4 znajdujące sie na 

obszarze projektowanego Parku Nadrzecznego łącznie rozciągają się na długości ok.700m wzdłuż 

brzegu rzeki a ich kształt pokrywa się z granicą własności działek. Długość planowanych plaż jest 

pokaźna. Biorąc pod uwagę stan wody i słabe warunki kąpielowe Bystrzycy będą mieć charakter 

wypoczynku biernego (spacerowy, piknikowy, wypoczynkowy) a nie samego plażowania - tj. plaża 

nad Wisłą (co też jest pozytywną forma rekreacji). Choć jacyś amatorzy kąpieli w Zalewie lub Wiśle 

zawsze się znajdą. Mam jednak obawy, że tak długie odcinki plaż ujmą naturalnego charakteru rzece 

a tym samym atmosferze miejsca. Forma plaż została wyznaczona według granic własności gruntów - 

stąd brak wpisania plaż w krajobraz a ich obszar jest  nieproporcjonalny do skali rzeki (w najszerszych 

punktach ich szerokość dochodzi do 90-110m). Szerokość nie powinna dominować nad samą rzeką 

ale raczej podkreślać jej nurt. Warto zachować atmosferę miejsca nadając plażom bardziej kameralny 

charakter. Plaża 20/12/87 powinna uwzględniać pozostawienie istniejących drzew w 100%, które w 

większości rosną przy brzegu rzeki tworząc unikalną atmosferę na tym odcinku Bystrzycy. Plaża 

43/1/4 nachodzi na skarpę przy osiedlu - walory widokowe skarpy i jej odczuwalna przynależność do 

osiedla sugeruje jej podkreślenie w krajobrazie. Podobne spostrzeżenia dotyczą plaży przy ul. 

Zawilcowej 37/1/48/8. Nie odnoszę się do plaży w Parku Centralnym z uwagi na odmienną opinię co 

do odtwarzania stawu w przedstawionym kształcie. Biorę pod uwagę planistyczny charakter 

opracowania i fakt ogólnego zaznaczenia obszaru bez wydzielenia kąpieliska, plaży piaszczystej i 

zielonego terenu rekreacyjnego oraz, ze cześć plaż ma być trawiasta. Warto byłoby wrysować ten 

stan wg części opisowej żeby był czytelny. 

 PARKINKGI 

 Istotną ale też inwazyjną funkcją są parkingi i niekiedy trudno wskazać ich lokalizacje w 

istniejącej zabudowie. Warto uwzględnić, że pierwszorzędnym walorem doliny jest przyroda i 

atmosfera - nadrzędnym wobec jak najbliższego podjechania autem do rzeki lub zalewu. Uwagę 

zwraca parking przy Klubie Morsów, który dominuje nad wciśniętym z boku młynem oraz punktami 

widokowymi. To miejsce stanowi przedpole zalewu - odgrywa ważna rolę w budowaniu wrażeń 

przestrzennych. O ile sam budynek Klubu Morsów jest możliwy do zaprojektowania w sposób 

wpisujący się w otoczenie to parking diametralnie obniży wartość krajobrazową miejsca. Ponadto 

parking wymaga wjazdu aut przez ciąg pieszy co nie jest komfortowym rozwiązaniem. Ta strefa 

wejściowa powinna być wizytówką. Może rozwiązaniem było ograniczenie miejsc postojowych i 



zaprojektowanie ich przed obiektem od strony ul. Żeglarskiej np. w formie w jakiej występują parkingi 

przy ul. Krężnickiej przy Marinie. Wtedy nie znajdowałyby się na pierwszym planie a podkreślony 

byłby sam budynek klubu. Ponadto 300m dalej planowany jest kolejny parking ogólny. W części 

opisowej widoczne jest, że pierwotnie planowany młyn został przesunięty ze względu na parking.  

 Kolejnym parkingiem jest ten przy wejściu na ogródki działkowe przy Zalewie od strony rzeki. 

Czy konieczne jest projektowanie parkingu w dolinie? Tym bardziej, że wyznaczony jest parking przy 

PS Psie Pole po drugiej stronie ogródków. Byłoby cenne pozostawienie dostępu od strony Bystrzycy 

dla pieszych i zachowanie wartości krajobrazowych a jeśli przyjeżdżamy nad Bystrzycę w celach 

rekreacyjnych dodatkowe 2-3 minuty spaceru nie stanowią problemu.  

 ŚCIEŻKI ROWEROWE 

 Projektowa ścieżki rowerowe są odsunięte od "skrzyżowań" ze ścieżkami pieszymi tworząc 

łuki  w formie półkoli. Jazda na rowerze takim torem byłaby dość nieatrakcyjna. Nie odczuwałoby się 

ciągłości ale konieczność wymijania.  Samo odsunięcie jest jak najbardziej zasadne ale warto nadać 

bardziej płynną formę ścieżkom rowerowym - dzięki temu jazda będzie przyjemniejsza a krajobraz 

nieco bardziej urozmaicony. 

 Mam wątpliwość czy na kładkach jest konieczność rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego. 

Zapewnienie wystarczającej szerokości dla obydwu grup użytkowników byłby wg mnie wystarczające. 

Kładki jako bardzo atrakcyjne punkty widokowe oraz spacerowe straciłyby swój klimat poprzez 

wyznaczenia pasa rowerowego. A przestrzeń wspólna wiązałaby się jedynie z uważnością 

użytkowników (rowerzystów) i spowolnieniem tępa, które tak czy inaczej jest wskazane (a wręcz 

konieczne) przy przeprawie przez kładkę. Uniknie się wtedy powstawania dodatkowych skrzyżowań 

pieszo-rowerowych. Można podać za przykład przestrzenie typu share space gdzie nie występują 

kolizje a ruch przebiega płynnie. Walorem kładem jest ich charakter i klimat nad wodą a nie 

infrastruktura.  

 KEMPING 

 Planowany Kemping obok Młyna Braci Krausse przewidziany dla samochodów i przyczep 

miałby bardzo negatywny wpływ na krajobraz priorytetowy w tym rejonie. Jest to również mało 

efektywny ekonomiczne sposób użytkowania terenu - tani i ściśle sezonowy. Użytkownicy kamperów 

w tej formie podróżowania cenią sobie najbardziej dostęp terenów naturalnych, dzikich, krajobrazów 

i natury - odcięcie sie od cywilizacji a przynajmniej od miasta. Teren zabudowany nie jest już tak 

atrakcyjny. Kampery jak najbardziej ale nad zalewem.  Ogólna funkcja turystyki wypoczynkowej w 

tym miejscu jest jednak warta uwagi. Ze względu na wartości widokowe ta działka nie powinna mieć 



standardowej kubaturowej zabudowy ale np. indywidualne ekodomki wpisane w zieleń o 

zróżnicowanym standardzie są ciekawym pomysłem. Taka funkcja jest jak najbardziej ekonomiczna i 

całoroczna. Stanowi też wartość promocyjną miasta, ciekawe przeznaczenie terenu i rzecz unikalną 

na obszarach miejskich.  

 PLACE ZABAW 

 Segregacja placów zabaw wg wieku w ogródku jordanowskim na Tatarach jest zgodna z 

obecnymi trendami - jak najbardziej precyzyjnymi podziałami grup użytkowników. Pozwolę sobie 

poddać rozważaniu to rozwiązanie. Co robi rodzic, który ma dziecko w wielu 2 lata, 5 lat i do tego psa 

a sam chciałby tez spędzić miło czas? Place zabaw jak i inne formy aktywności i spędzania czasu mogą 

być połączone w miejsca spójne przestrzennie i krajobrazowo. Skwer lub park, który zawiera 

wielofunkcyjne rozwiązania (poszczególne elementy mogą jak najbardziej być dostosowane do grup 

wiekowych) a ponadto pozwala np. na rozłożenia koca, pikniku, czytanie książki. Granicą nie jest tylko 

płotek ale może być nią zieleń, mała architektura lub lekko ukształtowany teren. Podział takich 

przestrzeni przekłada się na wyraźny podział użytkowników i nie jest korzystny dla życia społecznego 

ani atmosfery miejsca. W parkach mamy "tylko" zieleń, alejki i ławki a przekrój wiekowy 

użytkowników i formy użytkowania obejmują pełny wachlarz.  

 PSIE POLA 

 Psie pola... ta funkcja wpisała się w standardowy program urządzania przestrzeni miejskich. 

Nietrudno zauważyć, że jest to również funkcja problematyczna ze względu na spore wygrodzone 

fragmenty przestrzeni i defekty widokowe. Psie pole przy Janowskiej zajmuje obszar niemalże 4ha, 

przy LKJ obszar ok 1.3 ha, przy Młynie Kraussego ok. 0.8ha, przy oczyszczalni 3.3ha. W sumie prawie 

10ha. To prawie tyle ile obejmuje obszar Starego Miasta (11ha) - niemała przestrzeń. Janowska i 

Hajdów to lokalizacje na uboczu - czy dowozić tu psa autem? czy może przejść się pieszo kilka 

kilometrów żeby wypuścić psa za płotem.  Lokalizacja przy Młynie negatywnie wpłynie na ekspozycję 

dominanty obiektu. Pojawia mi się refleksja czy potrzebujemy wielkiego ogrodzonego obszaru łąki 

lub trawnika z kilkoma przeszkodami/zabawkami dla psa? W europejskich parkach psy biegają luzem, 

są wychowane, a właściciel sprząta po nich. Pozytywną funkcją są niewielkie place zabaw dla zwierząt 

wpisane w przestrzeń. Właściciele psów zazwyczaj wyprowadzają je w okolicy swoich mieszkań dla 

załatwienia potrzeb lub wybierają się na spacer żeby i właściciel i pies mieli przyjemność ze 

spędzonego czasu. Standardowe godziny spacerów ze zwierzakami to poranne przed praca i 

wieczorne - nie kolidują z godzinami rekreacji i wzmożonego ruchu pieszego. Ważna też jest edukacja 

w zakresie sprzątania po swoim psie - obecnie na marnym poziomie w Lublinie.  

 



 PRZEDŁUŻENIE UL. WAPIENNEJ 

 Nie wchodzi to w zakres opracowania "Koncepcji..." ale trudno nie skomentować zasadności 

tworzenia połączenia drogowego na przedłużeniu ul. Wapiennej. Most przy Wapiennej znajdowałby 

się w odległości zaledwie 200m od mostu przy przedłużeniu ul. Zana do ul. Smoluchowskiego - to 

racjonalna odległość pomiędzy mostami pieszymi.  Wapienna pełni funkcję dojazdową do Politechniki 

i taka powinna pozostać. Nie jest przelotowa. Zasięg oddziaływania nowej drogi na przedłużeniu Zana 

obejmuje Wapienną więc kolejna droga przelotowa i most kołowy  są nieuzasadnionym 

przedsięwzięciem. Wapienna jest za to istotnym połączeniem pieszym i rowerowym - stanowi zielone 

połączenie wąwozu między Zana i Nowomiejską, Kampusu Politechniki, doliny Bystrzycy, Stadionu, 

dzielnicy Za Cukrownią i Dworca PKP. Drogi kołowe potrzebują równoważnych połączeń pieszo-

rowerowych. Niepokojące jest również niedokończone połączenie drogowe przez teren zielony 

przebiegające obok LKJ dążące do kolejnego spięcia drogi z ul. Nadbystrzycką oraz łączenie 

poprzeczne przedłużeń Zana i Wapiennej... Natomiast wypieranie zabudowy mieszkaniowej 

następuje w celu ulokowania tam usług... nieprzekraczalnej linii zabudowy brak... dla doliny jest to 

ewidentne zagrożenie.  

 PARK RUSAŁKA 

 Obszar US w Parku Rusałka z możliwością utwardzenia 50% terenu oraz parkingiem zupełnie 

nie uwzględnia podstawowej wytycznej - wpis do rejestru zabytków. Ta funkcja i możliwości 

zagospodarowania zaprzepaszczą kulturowe i przyrodnicze walory Parku Rusałka. Teren nie powinien 

zostać zabudowany obiektami kubaturowymi ani infrastrukturą sportową. Można wygospodarować 

wiele innych miejsc pod te funkcje natomiast zabytkowego parku i panoramy nie przeniesiemy. 

 UL. ZAMOYSKA 

 Zabudowa w strefie ul. Zamoyskiej wymaga wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

strony Bystrzycy. Definitywnie wytyczną tej linii powinna być granica ESOCh. Tym bardziej analizując 

wartości widokowe na zespół urbanistyczny Starego Miasta. Kwartały zabudowy, które wychodzą 

poza linię ESOCh zdegradują wartość całego zespołu urbanistycznego. Zamiast ukształtować spójna 

linię zabudowy spotęgują efekt chaosu. Nowa inwestycja mająca powstać przy Moście 

Lutosławskiego w tym kształcie zniszczy wartość historyczną i atmosferę miejsca. Jest to brama do 

Zamoyskiej - dawny szlak handlowy - symbol miasta. 

 PARK CENTRALNY 

 Na obszarze Parku Centralnego nowowprowadzona ścieżka biegnąca wzdłuż dawnej bocznicy 

kolejowej prowadzącej do Młyna Kraussego jest jak najbardziej zasadna - odtworzenie biegu 

historycznej bocznicy a tym samym osi widokowej jest bezcenne.  Odtworzenie szlaku ma silne 



uwarunkowania historyczne i widokowe - na tej wysokości doliny znajdują się jedne z kluczowych 

punktów widokowych (Stare Miasto, Młyn Braci Krausse, ogródki jordanowskie, kładka, młyn M7). 

Ścieżka powinna wg historycznych uwarunkowań prowadzić do Młyna (jakiejkolwiek funkcji by nie 

pełnił powinien być wyeksponowany i posiadać miejsce publiczne). Paradoksem jest jednak 

pozostawienie zespołu magazynów przesłaniających bezpośrednio te wartościowe widoki. Mam 

świadomość, że decyzyjność w tej kwestii nie należy do autorów "Koncepcji...". Subtelnym 

określeniem jest tu chaos przestrzenny lub przesłanianie strategicznych widoków na Stare Miasto i 

Młyn Kraussego. Ulica Działkowa prowadząca do magazynów bardzo ingeruje w obszar tak szczególny 

pod względem kulturowym i przyrodniczym. Czy budowanie wrażeń przestrzennych przechodząc 

ścieżką między magazynami (opis str.121 - zdjęcie dogłębnie oddaje stan magazynów), kilkukrotne 

skrętki ścieżki i dotarcie do trasy WZ jako punktu kulminacyjnego jest godne europejskiego miasta? 

Wartość kulturowa tego miejsca jest niezaprzeczalnym produktem turystycznym mogącym przynosić 

wysokie profity dla miasta oraz budującym jakość życia i tożsamość mieszkańców. Warto ustalić 

priorytety i wykorzystać ten potencjał. W innym wypadku ten teren pozostanie niewygodnym 

zapleczem. Zadaniem jest tu wyważenie wszystkich  interesów ale w tym wypadku decyzja powinna 

być oczywista.  

 ZABUDOWA TYSIĄCLECIA - MEŁGIEWSKĄ - GRAFA 

 Młyn Braci Krausse mimo niepewnej sytuacji własnościowej jest istotną dominantą 

przestrzenną oraz integralną częścią Doliny Bystrzycy. Ekspozycja budynku i wpisanie w krajobraz 

doliny powinno stanowić integralny element koncepcji. Zabudowa przewidziana wg wyłożonego 

mpzp pomiędzy ulicami Tysiąclecia - Mełgiewską - Grafa przesłoni strategiczne widoki zarówno na 

Młyn jak i Stare Miasto (Studium Wartości Widokowych Miasta Lublin 2011) z ul.Turystycznej, ul. 

Mełgiewskiej, Dworku Grafa, Karczmy Budzyń, zabytkowego żelbetowego mostu oraz samej doliny 

Bystrzycy. W tym miejscu nie powinna być dopuszczona żadna zabudowa. 

*Do obszaru ESOCh Park Centralny i Park Rusałka złożyłam uwagi do wyłożonego wcześniej mpzp. 

 

 

z poważaniem, 

Anna Sawicka 


