Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 02.07.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
pl. Matejki 5/6, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – dr Kazimierz Walasz
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie – Danuta Szymońska
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk

Goście
-

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Leśny i Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny –
prof. dr hab. inż. Krystyna Przybylska
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Przemysław Barszcz
Miejski Architekt Krajobrazu – Katarzyna Rejss-Kałużna
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Paweł Poniedziałek
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny – Teresa Grega
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny – Miłosz Podwika
Stowarzyszenie Zielone Miasta – Teresa Chrostek
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej – Danuta Pawlik

OBRADY
I.

Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewic z

II.

Przyjęcie prządku obrad:
1. Informacje bieżące
a) formalnie zostało przyjęte do KDO Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
b) w dn. 30.06.2014 r. odbyło się spotkanie organizacji społecznych z prezydentem Krakowa
Jackiem Majchrowskim i wiceprezydent Krakowa Elżbietą Koterbę ws. finansowania
utrzymania terenów zielonych. Propozycja pisemnie przedłożona podczas spotkania przez p.
Mariusza Waszkiewicza, została przyjęta przychylnie. Podczas spotkania wiceprezydent
zaproponowała utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. zieleni, propozycja została zaaprobowana
przez prezydenta Krakowa oraz organizacje. P. Mariusz Waszkiewicz zaproponował, aby do
strony społecznej Zespołu Zadaniowego powołać Mariusza Waszkiewicza, Kazimierza
Walasza, Małgorzatę Małochleb, Tadeusza Stanowskiego, czyli 3 reprezentantów z organizacji
członkowskich Komisji. Przewidywane jest, że Zespół zacznie pracę jeszcze w tym miesiącu.
Obecni na posiedzeniu członkowie KDO wyrazili poparcie dla takiego składu zespołu.

III. Przebieg spotkania
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Pytania przesłane przez dr Kazimierza Walasza:
1. dot. rozpoczęcia inwentaryzacji drzew pomnikowych w Krakowie. Odpowiedź w imieniu Wydziału
Kształtowania Środowiska (WKŚ) udzielił pan Przemysław Barszcz podając, że drzew pomników
przyrody jest w Krakowie 274. Co roku kilka nowych jest uznawanych za pomniki, na wniosek WKŚ
oraz mieszkańców. W 2014 r. będzie to 5 nowych drzew. Sporządzana jest inwentaryzacja (włącznie z
dokumentacją geodezyjną). Choć wiadomym jest, że drzew okazałych jest wiele.
2. dot. zinwentaryzowania przyrodniczego terenów wykazanych jako przyrodniczo cenne w
Ekofizjografii Krakowa i wydanej w 2014 r. publikacj „Środowiska przyrodnicze Krakowa”.
Informacji udzielili panowie Przemysław Barszcz i Jan Urbańczyk z WKŚ. W ramach mechanizmu
EOG, projekt, na który WKŚ otrzymał dofinansowanie, będzie prowadzona inwentaryzacja i
aktulizacja mapy ekofizjograficznej Krakowa. Termin zakończenia projektu to kwiecień 2016. Projekt
otrzymał dofinansowania w kwocie pow. 3 mln. zł. Co do inwentaryzacji motyli dziennych, płazów,
gadów i ptaków będzie prowadzona w kolejnym etapie. Po przygotowaniu pełnego harmonogramu
wdrażania projektu, możliwe jest zorganizowanie spotkania infromacyjnego i przedstawienie projektu.
Prawdopodbny termin, to jesień 2014 r. (po wakacjach). Panowie Przemysław Barszcz i Kazimierz
Walasz uzgodnili, że p. Walasz przygotuje propozycję kosztorysu inwentaryzacji przyrodnicznej.
Pytania dotyczące Zakrzówka: odpowiedzi udzielił pan Miłosz Podwika z Fundacji Miejski Park i
Ogród Zoologiczny.
Kwestia granic terenu znajdującego się w zarządzie Fundacji - opis zostanie przesłany do Komisji.
Skałki Twardowskiego są jednym z bardziej uczęszczanych przez mieszkańców terenem (funkcją jaką
mają spełniać lasy komunalne jest funkcja rekreacyjna). Jest to teren o zróżnicowanym składzie
gatunkowym, ale nie dostosowanym do warunków siedliskowych. W niektórych miejscach, np. typy
siedliska nie odpowiadają do typu gleby. Naturalnym siedliskiem powinien być np. jawor, a nie sosna
czarna, jak to jest obecnie. Nasadzane kilkadziesiąt lat temu gatunki przyjęły się, ale sugerowany jest
sukcesywny powrót do właściwych gatunków.
Nie ma wydzielonych funduszy na utrzymanie Zakrzówka bo wszystkie ostoje którymi zajmuje się
fundacja mają wspólne finansowanie
Kolejne pytanie przesłane przez członków Komisji: Czy dochód pozyskany ze sprzedaży drewna trafia
do ogólnej puli Fundacji?
Odpowiedź: 1 mln zł celowych środków, jakie każdego roku Fundacja otrzymuje z budżetu miasta, to
środki na utrzymanie zieleni. Środki pozyskane z biletów wstępu do ogrodu zoologicznego, czy też
sprzedaży drewna z wiatrołomów przechodzą na czynności utrzymaniowe terenów i pracowników
Fundacji.
Informacje dot. posuszu - w załączeniu. Zasobność drzewa martwego w Lesie Wolskim: posusz
stojący 600 m3 w drzewostanie (ok. 1,36m 3/ha). 40% drzewa martwego pozostaje w lesie. Koszty
zrywki i straty w glebie, erozja, powodują, że usuwanie martwego jest nieopłacalne, natomiast dla
ekosystemu jest wskazane, aby martwe drzewa zostawały w lesie.
Zaproponowano, aby doprowadzić do wiążącej zmiany w rozporządzeniu opisującym, co powinno
znaleźć się w operacie. Konkretnie, aby znalazł się zapis, o konieczności pozostawieniu posuszu.
Pani prof. Przybylska poinformowała iż na obszarze Lasu Wolskiego założono w 1980 roku 420
stałych powierzchni próbnych na których inwentaryzuje się okresowo liczbę i miąższość stojącego
posuszu. Ostatnia inwentaryzacja wykonana została w 2009 r. Martwego leżącego drewna nie
mierzono, ale pomiar taki powinien być wykonany w czasie prac inwentaryzacyjnych do kolejnego
planu urządzania lasu.
Ustalono, że w nowym operacie leśnym powinien się znaleźć zapis o minimalnej ilości pozostającego
w lesie martwego drewna.
Rezerwaty z ochroną bierną pozostawione są nieruszane, bez ingerencji człowieka, a w rezerwatach z
ochroną czynną – ingerencja w substancję leśną, leśną, aby uzyskać określony efekt ma miejsce tylko
do poziomu ochrony. Przedmiot ochrony jest celem nadrzędnym.
Pan Miłosz Podwika stwierdził, że Las Wolski ma nadrzędną funkcję – las komunalny, rekreacyjny dla
celów wypoczynkowych dla mieszkańców Krakowa. Ilość pozyskania drewna – nie ma cięć rębnych.
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Nie ma podziału na drewno martwe i zdrowe (ścinane ze względów pielęgnacyjnych, sanitarnych,
usuwania wiatrołomów, bez cięć rębnych). Do Lasu Wolskiego zwożone jest drewno ze wszystkich
lasów komunalnych, np. ze Skałek Twardowskiego (np. ostatnio wycinana tam była sosna). Dochody
uzyskane ze sprzedaży drewna są niskie, w stosunku do środków otrzymywanych z budżetu gminy. To
około 150 tys. zł przychodu rocznie, ze sprzedaży drewna, przeznaczanego na gospodarowanie w Lesie
(wcześniej wspomniane).
Pani Janina Żuradzka podniosła, że wskazane byłyby, aby po pierwsze strona internetowa Fundacji
została wzbogacona o wiedzę, podobną do tej jaka została nam przedstawiona podczas posiedzenia
KDO. To wiele cennych informacji, które mogą zainteresować mieszkańców. Druga rzecz, to np. brak
opisu wejścia na teren rezerwatu Panieńskie Skały, brak tablic informacyjnych, nie ma szlabanów albo
nie są one zamykane. Pani Teresa Grega poinformowała, że otrzymuje bardzo wiele zgłoszeń, różnego
typu od mieszkańców, niezadowolonych np. z obecności szlabanów.
Pani Żuradzka wskazała na teren Wesołej Polany, granicę rezerwatu
Pan Podwika podał, że to miejsce zawsze graniczyło między skansenem a rezerwatem.
Pani prof. Przybylska przekazała na ręce przewodniczącego publikację „Inwentaryzacja lasu –
przewodnik do ćwiczeń terenowych z urządzenia lasu” pod red. pani prof., z 2006 r.
Zaproponowano, aby jesienią obyło się spotkanie terenowe w Lesie Wolskim.
P. Mariusz Waszkiewicz poprosił aby w związku z powołaniem przez prezydenta Krakowa zespołu
zadaniowego ds. zieleni, który m.in. ma zaproponować tereny proponowane do wykupu przez Gminę
Krakow, Fundacja przekazała informacje które prywatne działki powinny być wykupione celem
włączenia ich w obszar zarządzany przez Fundację MPiOZ. Zaproponował aby wrześniowe spotkanie
KDO poświęcone zostało m.in. na przyjęciu uchwał (np. patrole straży miejskiej na terenie Lasu
Wolskiego).
Na tym zakończono dyskusję dotyczącą terenów zarządzanych przez Fundację MPiOZ.
Dalszą część posiedzenia prowadziła P. Jolanta Kapicaktóra odczytała list pana Tadeusza
Stanowskiego, wiceprezesa Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, ws. Parku Aleksandry, przesłany do
KDO. Pytanie skierowane jest do ZIKiT, ws. niepotrzebnego skoszenia w maju 2014 r. rdestu
wężownika przez Firma „Larix” zajmującą się utrzymaniem Parku. do tej pory robiła to prawidłowo a
obecnie zrobiono to za wcześnie
P. Paweł Poniedziałek z ZIKiT odniósł się do tematu poruszonego w liście przez pana Stanowskiego.
Zostanie zwrócona uwaga wykonawcy, ws. sposobu pielęgnacji roślinności i następne koszenie będzie
później (najlepiej we wrześniu)
P. Paweł Poniedziałek z ZIKiT odniósł się tematu poruszonego w liście przez pana Stanowskiego.
Zostanie zwrócona uwaga wykonawcy, ws. sposobu pielęgnacji roślinności.
W sprawie al. Kasztanowej, głos zabierała pani Janina Żuradzka. Zwrócono uwagę, że cięcia na al.
Kasztanowej prawdopodobnie były prowadzone przez zakład energetyczny. Ale, że teren i tak należy
do ZIKiT, przycięcia powinny być z nim uzgadniane.
Podobnie na al. Kasztanowej nasadzane były drzewa, nie kasztanowce, ponad to niespełniające
standardów zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście.
P. Katarzyna Rejss-Kałużna podniosła, że warto włączyć mieszkańców w proces rozpatrywania
wniosku, przed wydaniem decyzji. Dodała, że pracownicy WKŚ sprawdzają w terenie stan drzewa.
P. Jolanta Kapica podała, że może powinna się pojawić sugestia, aby po zapadnięciu decyzji o wycince,
miała miejsce jakaś weryfikacja, dla mieszkańców. Celem tego byłoby, aby kryteria i powody dla
wycinki były przejrzyste.
P. Katarzyna Rejss-Kałużna wskazała, że podobnie w ramach „Licz na zieleń” będzie prowadzona
współpraca, poszerzająca wiedzę mieszkańców i dostęp do informacji o wycince.
Zaproponowano, aby w ramach ZIKiT zweryfikować sposoby realizacji i mechanizmy (procedury)
wycinek drzew w Krakowie.
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Postulaty ws. Lasu Wolskiego:
1) spotkanie w terenie z mieszkańcami i przedstawicielami KDO,
2) Wzmocnienie w przekazanie dot. przyrody, walorów środowiskowych, mapy z granicami obszarów
którymi zarządza Fundacja, na stronie FMPiOZ.

Ad. 2. Wolne wnioski
Pani Jolanta Kapica poruszyła kwestie odpadów, nielegalnych wyspisk i wyrzucania odpadów w lasach.
Minął rok obowiązywania nowej ustawy o odpadach, a w całym kraju przybywa nielegalnych
wysypisk. Być może to powinien być temat do omówienia przez KDO.
Ustalono, że termin kolejnego spotkania Komisji, zostanie ustalony drogą elektroniczną. Odbędzie się
ono we wrześniu 2014 r.
Pan Jerzy Skibiński zaproponował, aby na posiedzenie we wrześniu zaprosić pana komendant Straży
Miejskiej, Adama Młota. Wcześniej ogłoszony powinien być termin zbierania pytań do SM, aby jak w
przypadku innych gości, przedstawić zagadnienia, na które chcielibyśmy otrzymać odpowiedź.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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