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Szanowny Pan
Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin
Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,

Mając na uwadze ochronę walorów widokowych i ekspozycję panoramy Zamku
i Starego Miasta, Rada Kultury Przestrzeni zwraca uwagę na fakt, że budowa Galerii Zamek

w kształcie proponowanym przez Inwestora może spowodować utratę tych wartości,
bezpowrotnie

naruszając

kontekst

przestrzenny

historycznej

części

Lublina.

Przeprowadzona w tej skali zmiana na przedpolu Zamku Lubelskiego będzie zaprzeczeniem

jego obronnego charakteru. Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami nie przewiduje wprawdzie ochrony otoczenia i kontekstu obiektów zabytkowych,
ale te kryteria są uwzględniane w prawodawstwie unijnym (Europejska Konwencja

Krajobrazowa ratyfikowana przez RP w 2004 r.) i międzynarodowym. Przedsięwzięcie to
będzie więc miało wpływ na aktualizację przyznania Lublinowi Znaku Dziedzictwa

Europejskiego i na przyszłe starania o wpis lubelskiego kompleksu staromiejskiego na Listę
Światowego dziedzictwa UNESCO. Propozycja Inwestora dotycząca użyczenia przez Miasto
dodatkowych terenów na budowę wielkiego naziemnego parkingu (z ewentualnym bulwarem
nad Czechówką) świadczy o dążeniu do powiększenia i tak zbyt dużej skali inwestycji.

Rozwiązanie to doprowadzi do zdegradowania widoku całej doliny zarówno ze Starego
Miasta, jak i z Zamku, zwłaszcza zaś z platformy widokowej tworzonej na wieży zamkowej w
ramach projektu finansowanego z RPO. Naszym zdaniem, nawet obecny widok ogródków
działkowych jest znacznie bardziej stosownym kontekstem dla historycznego kompleksu
Lublina niż hektary parkingu.

Dlatego, powodowani troską o trwałość krajobrazu kulturowego Lublina, apelujemy

do Pana Prezydenta o powiadomienie Rady Miasta o wskazanych wyżej długookresowych

konsekwencjach decyzji w tej sprawie. Zagospodarowanie obszaru tak ważnego dla
wizualnej

tożsamości

Lublina

powinno

być

poprzedzone

opracowaniem

planu

zagospodarowania przestrzennego obejmującego całość tego odcinka doliny Bystrzycy.
Z poważaniem,

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP
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