
Kraków, 4 lutego 2008 roku 

 

 

Opinia Stowarzyszenia Twórców Kazimierz.COM 

w sprawie zmiany regulaminu targowiska na Pl. Nowym 
 

Kraków kształtował się przez setki lat i obecnie w swojej najcenniejszej najstarszej części 

uznawany jest za „kreację skończoną”. Pl. Nowy jest ostatnim na Kazimierzu placem o 

charakterze handlowym, który zachował dawną funkcję. Nowy regulamin targowiska, 

dopuszczający wyszynk alkoholu w godzinach 16-2 w nocy utrwali stereotyp Placu jako 

największej imprezowni Krakowa i jednoznacznie wskazuje, iż kierunkiem jego „rozwoju” 

powinna być budowa ogródków piwnych. Jest to sprzeczne z zaleceniami konserwatorskimi, 

zawartymi w "Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz" z 2003 roku, 

zamówionym i opłaconym przez Urząd Miasta, uznającym za wartość chronioną tradycyjną 

funkcję targową. Warto podkreślić, iż nie jest to pierwsza decyzja niezgodna z zapisami w 

studium. Zastanawiające wydaje się, jak łatwo przychodzi niszczyć koloryt lokalnej tradycji, w 

imię fałszywie pojętej nowoczesności i „liberalizmu”.  

Inną niekonsekwencją Urzędu Miasta jest rozpoczęcie prac nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bulwary Wisły'', przy jednoczesnym 

przygotowywaniu inwestycji wieloletnich, ulokowanych na tym obszarze (statki gastronomiczne 

i hotelowe, sztuczne plaże z ogródkami, platforma widokowa). Z kolei dla terenu Kazimierza nie 

zostały nawet rozpoczęte prace nad opracowaniem takiego planu. W chwili obecnej ład 

przestrzenny Kazimierza podlega iluzorycznej ochronie, gdyż opiera się o tzw. zasadę dobrego 

sąsiedztwa sprowadzającą się do powstawania budynków równających do najwyższego w 

kwartale. Z uwagi na brak prac nad planem miejscowym należy uznać, iż jest to stan trwały. 

Trzeba tez zwrócić uwagę na fakt ignorowania opinii Rady Dzielnicy I (inwestycja przy ul. 

Miodowej 33-35-37, regulamin Pl. Nowego, budowa ogródka jordanowskiego na Bulwarze 

Inflanckim etc). 

W 2005 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do opracowania Miejskiego Programu 

Rewitalizacji, tym samym zmieniając tryb pracy nad programem rewitalizacyjnym dla 

Kazimierza. MPR miał zostać przedstawiony Radzie Miasta w grudniu ub. roku termin został 

jednak przesunięty. Postępy prac są publicznie nieujawnione. 

 

Stowarzyszenie Twórców Kazimierz.COM, mając na celu dostarczenie mieszkańcom i 

gościom maksymalnie kompletnej informacji od 5 lat monitoruje działania rozmaitych organów 

władzy lokalnej, mających wpływ na kształtowanie dzielnicy. Per saldo ich działania uznać 

trzeba za wysoce niesatysfakcjonujące. Problemy rewitalizacyjne Kazimierza bliskie są Radzie 

Dzielnicy I, której opinie nie są jednak wiążące.  
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