Sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
20.03.2013

OBECNI
Członkowie KDO
1) Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie - Danuta Szymońska
2) Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
3) Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
4) Stowarzyszenie Zielona Mogiła – Marek Ziemianin
5) Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
6) Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
7) Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina śuradzka
8) Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
9) Wydział Kształtowania Środowiska – Ewa Olszowska-Dej
10) Wydział Kształtowania Środowiska – Paweł Rutkowski
Goście
-

ElŜbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Paweł Mleczko – Biuro Planowania Przestrzennego
Kazimierz Walasz – Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
Jarosław śółciak – Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea
Janusz Sondel - Stowarzyszenie Obrońców Otoczenia Błoń –
Wojciech Borowski - Stowarzyszenie Zielona Mogiła

OBRADY
1. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza
2. Przyjęcie propozycji planu pracy KDO w sprawie opinii wersji roboczej zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa:
- posiedzenie w dn. 20.03.2013 – pytania i uwagi indywidualne do autorów dokumentu,
- w terminie poprzedzającym wypracowanie stanowiska KDO spotkanie przedstawicieli
KDO i Biura Planowania Przestrzennego na temat wyznaczenia terenów cennych
przyrodniczo w projekcie zmiany Studium,
- w międzyczasie spotkanie przedstawicieli KDO z Biurem Planowania przestrzennego na
temat wyznaczenia terenów cennych przyrodniczo w projekcie zmiany Studium.
3. Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ElŜbiety Koterby nt zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w tym
informacja, że projekt dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zostanie wyłożony do konsultacji
społecznych w czerwcu 2013 r. a następnie po uwzględnieniu złożonych uwag drugi raz po
wakacjach. Ustalono również, że przed pierwszym wyłożeniem publicznym, dokument
zostanie ponownie skonsultowany z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

4. Informacja Pawła Mleczki z Biura Planowania Przestrzennego nt uwarunkowań i kierunków
ochrony i kształtowania środowiska uwzględnionych w wersji roboczej zmiany Studium
5. Dyskusja
- Mariusz Waszkiewicz poruszył temat zdefiniowania „obszarów otwartych” i „parków
rzecznych” (ustalono że podjęta zostanie próba wypracowania wspólnej definicji parków
rzecznych), wykorzystanych materiałów źródłowych do Studium w zakresie ochrony
przyrody, mapy zbiorników i cieków wodnych
- Kazimierz Walasz zwrócił uwagę na wykonaną przez niego do Ekofizjografii mapę
terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych które nie zostały w pełni
uwzględnione w wersji roboczej Studium oraz poinformował o istnieniu wykonanej
przez niego mapy zbiorników i cieków wodnych Krakowa która może być wykorzystana
w pracach nad zmianą Studium
- Danuta Szymońska poruszyła sprawę zawężenia obszarów ochrony wód
- Jolanta Kapica poruszyła problem zbyt niskiego wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, zwłaszcza w obszarach
przeznaczonych na cele budowlane w rejonie Zakrzówka a znajdujących się zarówno w
strefie kształtowania systemu przyrodniczego jak i w Bielańsko–Tynieckim Parku
Krajobrazowym j jego otulinie.
- Jerzy Skibinski przedstawił problem przerwania korytarza ekologicznego łączącego Łąki
Nowohuckie z Doliną Wisły, zaapelował o interwencję w tej sprawie i uwzględnienie
połączenia tego korytarza w pracach planistycznych oraz wykup niezbędnych do tego
celu terenów
- Jarosław Żółciak zwrócił uwagę na brak w mapie korytarzy przewietrzania miasta
wzgórz (w tym obszaru Krzemionek), zagrożenia dla przewietrzania Krakowa
planowanych wysokich budynków, konieczności ochrony terenów zieleni w ścisłym
centrum miasta oraz postulował: włączenie terenów zabudowy jednorodzinnej z dużymi
ogrodami do strefy kształtowania systemu przyrodniczego, przeznaczenie
niezagospodarowanych terenów będących własnością gminy w pierwszej kolejności na
tereny zieleni publicznej a dopiero w drugiej na inne cele, w odniesieniu do terenów
całego miasta określenie szczegółowych zasad (ważnych parametrów) zagospodarowania
- Kazimierz Walasz postulował zapisanie w Studium zapisów zobowiązujących do
zabezpieczenia terenów rekreacyjnych (wypoczynkowych) w obszarach zabudowy. Małe
tereny rekreacyjne, jak aleje, skwery, małe parki, place zabaw powinny być
zlokalizowane w kaŜdej jednostce urbanistycznej by zapewniać tereny rekreacyjne dla
wszystkich mieszkańców bezpośrednio w sąsiedztwie intensywnej zabudowy. Jednostki
urbanistyczne nie powinny słuŜyć wyłącznie do podziału formalnego terenu, a stanowić
jednostki "sąsiedzkie" czyli zapewniać wszelkie podstawowe potrzeby mieszkańców w
tym rekreacji.
- Janusz Sondel oraz Janina śuradzka poruszyli problem wysokości zabudowy w okolicy
Błoń Krakowskich
Na powyższe tematy i zagadnienia na bieżąco odpowiedzi udzielali przedstawiciele Urzędu
Miasta Krakowa - Pani Prezydent ElŜbieta Koterba oraz Pan Paweł Mleczko.
Na tym posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało zakończone.

