Sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
03.04.2013

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

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Fundacja Aeris Futuro – Joanna Pieśluk
Obywatelski Komitet ratowania Krakowa – Janina śuradzka
Stowarzyszenie Zielona Mogiła – Marek Ziemianin
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Wydział Kształtowania Środowiska – Paweł Rutkowski

OBRADY
1. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza
2. Dyskusja nad uchwałą w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Krakowa:
- przedstawienie przez przewodniczącego propozycji uchwały KDO ds. Środowiska;
- nie było uwag do punktów 1, 3-6, 12, 14-16, 19, 21-26, 28-32, 34;
- zmiany stylistyczne nastąpiły w pkt 2;
- została złożona uwaga, że członkowie KDO ds. Środowiska nie otrzymali pełnej wersji
Studium, z pełnymi mapami i opisami - uwaga p. Janiny Żuradzkiej, która zwróciła
również uwagę, że istnieje poważny problem dotyczący np. dopuszczalnej wysokości
zabudowy;
- uwaga p. Janiny Żuradzkiej dotycząca przeniesienie terminu publicznego wyłożenia
projektu zmiany studium i zgłaszania uwag mieszkańców na okres powakacyjny;
- zaproponowano dodanie załączników do uchwały w pkt. 7,8 (dokumenty przygotowane
przez dr. Kazimierza Walasza);
- połączono punkty 7 i 8;
- zaproponowano dodanie punktu dotyczącego zlewni wodnych i ich ochrony - należy
chronić zlewnie cieków wodnych (propozycja p. Jerzego Skibińskiego). Dopisano w pkt.
7 uchwały.
- wpisano do pkt. 10, 11 propozycje p. Jolanty Kapicy, wraz z załącznikiem graficznym
(uwagi postulujące brak możliwości zmiany wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz włączenia terenu otuliny
parku krajobrazowego do strefy kształtowania systemu przyrodniczego);
- wpisano do pkt. 13 uwagi dotyczące wprowadzenia zakazu zabudowy istniejących,
urządzonych skwerów - propozycja p. Jolanty Kapicy;

- na wniosek p. Jolanty Kapicy wprowadzono punkt: Na terenach o wysokim poziomie wód
gruntowych prowadzenie zakazu budowy kondygnacji podziemnych (w tym garaŜy), w
szczególności na obszarach parków krajobrazowych i ich otulin
- dopisanie w pkt. 17 działek przylegających do Parku Dębnickiego – propozycja p. Jolanty
Kapicy;
- dopisanie parków krajobrazowych i otuliny, strefy kształtowania systemu przyrodniczego
w pkt. 18 – propozycja p. Jolanty Kapicy;
- dopisanie do pkt. 19 kwestii zabezpieczenia ciągłości funkcji ogrodów działkowych;
- dopisanie do pkt. 20 obszaru Zielony Dół jako terenu leśnego;
- wykreślenie w pkt 27 słowa „próba”;
- usunięcie pkt. 33 dotyczącego rezygnacji z budowy metra (w związku z rozbieżnościami
w stanowiskach członków Komisji). W konsekwencji usunięcie również końcowego
zapisu dotyczącego analizy ekonomicznej eksploatacji metra;
- głosowanie odnośnie zachowania punktu 34 (6 głosów za);
- w pkt. 35 zastąpienie sformułowania „zakładu unieszkodliwiania odpadów”
sformułowaniem „zakładu termicznego przetwarzania odpadów” (propozycja p. Marka
Ziemianina);
- dopisanie w części końcowej dotyczącej ograniczania zabudowy, terenów o charakterze
kulturowym i widokowym dostosowanie się do średniej wysokości istniejącej zabudowy
(np. Al. Focha).
3. KDO przyjęła uchwałę nr 3/2013 w treści załącznika nr 2 (wraz z załącznikami graficznymi)
do bieŜącego sprawozdania. Głosowanie: 7 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
4. P. Jerzy Skibiński zaproponował przygotowanie dalszych, szczegółowych uwag dotyczących
poszczególnych dzielnic, które zostałyby zgłoszone podczas zaproponowanego w marcu
przez Zastępcę Prezydenta Krakowa Elżbietę Koterbę powtórnej konsultacji dokumentu
zmiany Studium po wprowadzonych poprawkach. Część członków KDO zadeklarowało
przygotowanie uwag dla dzielnic: VII (p. Janina Żuradzka), XIV i XVIII (p. Jerzy
Skibiński).
Na tym posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało zakończone.

