Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 2.04.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
pl. Matejki 5/6, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Rafał Serafin
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk

Goście
- dr Kazimierz Walasz – Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
- Teresa Gabryś – Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Dębnickiego
OBRADY
I.

Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicz

II. Przyjęcie prządku obrad:
1. Informacje bieżące
2. Temat bieżący spotkania – dyskusja nt. studium
3. Las Wolski i wycinka drzew
4. Wolne wnioski
III. Przebieg spotkania
Ad. 1. Informacje bieżące
W dniu 26.04.2014 r. ma się odbyć konferencja podsumowującą badania zlecone prze
WSS, a prowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych UMK, z siedzibą w Rybniku, ul.
Kościuszki 22/5.
P. Rafał Serafin zapytał, na jakim etapie jest wspólne posiedzenie Wydziału Spraw
Społecznych z trzema Komisjami Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Ustalono, że
dopiero po wyborach samorządowych (jesień 2014) i po wyborze nowych władz
będziemy prosili o takie spotkanie, aby omówić sprawy KDO.
Ad. 2. Temat bieżący spotkania – Dyskusja nt. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Miasta Krakowa
Relacja p. Jolanty Kapicy oraz Jerzego Skibińskiego z publicznej dyskusji na temat
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krakowa,
z dn. 26.03.2014 r. Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko udostępniony jest do wglądu w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r. w
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Urzędzie Miasta Krakowa. Szczegółowe lokalizacje dostępne są pod adresem:
www.dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_główna/6868Dyskusja_publiczna_na_temat_projektu_zmiany_Studium_uwarunkowań_i_kierunków_
zagospodarowania_przestrzennego_Miasta_Krakowa.html
P. Jolanta Kapica i p. Jerzy Skibiński oceniają nieprzychylnie przebieg dyskusji, dużo
uwagi zostało poświęcone na omawianie spraw osób prywatnych, które pojawiły się na
spotkaniu.
P. Kazimierz Walasz, podkreślił, że brak nam umiejętności, ale mamy siłę i zaplecze
intelektualne w zakresie wpływu na dobre plany zagospodarowania przestrzennego
Krakowa.
P. Mariusz Waszkiewicz podkreślił, że podczas KDO brak nam jest rzetelnego
przedstawiania zapisów do np. uchwał. Same wypowiedzi nie sprawią, że działanie się
wdroży, a tym bardziej zrealizuje.
P. Janina Żuradzka zapytała, czy Studium może nie zostać podjęte w czerwcu. Pozostali
podnieśli, że raczej nie będzie takiej opcji.
P. Mariusz Waszkiewicz przypomniał, aby dokładnie zapoznać się ze zgłoszonymi
uwagami i odowiedziami do nich przygotowanymi do Studium. Plik z zapisami został
przesłany do przedstawicieli KDO przez Przewodniczącego przed posiedzeniem.
P. Kazimierz Walasz podjął, że brak jest wśród krakowskich radnych miasta osób,
z rzetelną wiedzą o przestrzeni, przyrodzie i znajomości Krakowa. Dostrzega brak
kompetencji na różnych szczeblach, co widać w zaproponowanej wersji Studium, która
nie uwzględnia rzeczywistych i bardzo wyjątkowych w skali Europy walorów Krakowa.
P. Teresa Gabryś podjęła sprawę Parku Dębnickiego, podając, że w projekcie zmiany
Studium nie został uwzględniony zapis z obecnie obowiązującego Studium dla tego
obszaru. Zapis ten dot. terenu ZP, znajdującego się w środkowej części parku i
przeznaczonego do zabudowy.
p. Mariusz Waszkiewicz przypomniał, że wg. Informacji przekazanej przez z-cę
Prezydenta Miasta Krakowa E. Koterbę powierzchnia terenów zielonych w pierwszej
wersji studium w stosunku do obecnie obowiazującego studium zmniejszyła się o 3,7%,
a w drudiej wersji nastąpiły dalsze zmniejszenia, w sumie osiągając zmniejszenie o 5,5%.
Szczegóły można prześledzić na mapie przesłanej emailem do reprezentantów w KDO w
dn. 9.03.2014 r., mapa pn. „zmiany w stosunku do 2013.pdf”.
P. Kazimierz Walasz podkreślił, że bardzo ważne jest, aby składać uwagi pisemne. Czyli
korzystanie z prawa obywateli do zabierania głosu.
P. Mariusz Waszkiewicz proponuje, że prześle do członków Komisji również uwagi z
Rad Dzielnic, i przeniesiemy dyskusję do emaili, ze względu na ograniczoną ilość czasu
do zakończenia terminu składania wniosków do studium (5.05.2014 r.).
Ad. 3. Las Wolski
P. Janina Żurawska zobowiązuje się do przygotowania tematu wycinki drzew w Lesie
Wolskim.
P. Jan Urbańczyk przypomniał, że w Wydziale Kształtowania Środowiska (II - 26)
znajduje się referat zajmujący się wydawaniem zgód na wycinki. Propouje, aby zaprosić
przedstawiciela Referatu, np. Macieja Głoda, oraz dyrektora Fundacji Miejski Park i
Ogród Zoologiczny (dalej zw. Fundacją), aby przedyskutować wspólnie temat.
P. Kazimierz Walasz przypomniał, że potrzebujemy enklaw przyrodniczych, a nie tylko
zwiększanie terenów zielonych poprzez zalesianie. Dziś zagrożone są najbardziej tereny
łąkowe i podmokłe, gdzie zagrożone są gatunki roślin i zwierząt. Lasy wymagają ochrony
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przed wyrębem.
P. Mariusz Waszkiewicz, w związku z tym, że nie czuje się kompetentny w temacie,
zapropnował, aby p. Janina Żurawska przygotowała zagadnienia do omówienia
z dyrektorem Fundacji, którego zaprosimy na jedno z posiedzeń KDO ds. Środowiska.
Pani Janina Żurawska podejmie się ww.
Ad. 4. Wolne wnioski
Ustalono, że kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. (środa), godz.
9.00, w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i nadal będzie poświęcone
sprawom projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa.
Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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