Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 12.11.2014
ul. Karmelicka 27, Małopolski Instytut Kultury
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
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – dr Kazimierz Walasz
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żurawska
Fundacja Sendzimira – dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Lucyna Czyż

Goście











Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Magdalena Mardyła
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Paweł Poniedziałek
Zarząd Infrastruktury Sportowej – Wojciech Kucharczyk
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Przemysław Barszcz
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Krystyna Śmiłek
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Marek Stapulewicz
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Małgorzata Stępińska
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Leszek German
Rada Krakowskich Seniorów Klub Żeglarski HORN – Zbigniew Ścisłowicz
Klub Żeglarski HORN – Łukasz Cymer
OBRADY

I.

Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza.

II.

Przyjęcie prządku obrad:
1. Kolizje ptaków z ekranami akustycznymi
2. Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika Bagry i zagrożenie dla gatunków zwierząt
chronionych
3. Przyjęcie regulaminu KDO
4. Opinia KDO w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
5. Sprawy bieżące

III. Przebieg spotkania
Ad. 1
Dr Kazimierz Walasz wygłosił prezentację na temat ekranów akustycznych i kolizje z ptakami.
Komentarzem ze strony RDOŚ w Krakowie jest pismo skierowane do Wydziału Kształtowania
Środowiska (WKŚ) w dn. 7.11.2014 r. W prezentacji pokazane zostały zdjęcia złych i dobrych
praktyk. Na uwagę zasługuje zwrócenie uwagi na fakt, że jedynie paski pionowe w odstępach 3-10
cm.
1

Drugim ważnym elementem jest zła praktyka polegająca na lokowaniu zieleni od strony jezdni.
Nasadzanie pnączy jest szczególnie nie wskazane. Podobnie wygląda sytuacja z ekranami zarówno
przezroczystymi, jak i półprzezroczystymi, za którymi znajduje się zieleń wysoka (drzewa).
Najczęstsze przemieszczanie się migracyjne ptaków zachodzi dwa razy w doku, wiosną (marzeckwiecień) i jesienią (wrzesień-październik). Dotyczy to m. in. sikor, drozdów, kowalików, ale też
ptaków drapieżnych. Ptaki zamieszkujące w mieście cały rok mniej wpadają w ekrany.
Wiedza, zaprezentowana przez dra Walasza pochodzi z wieloletnich obserwacji prowadzonych w
ramach działań m.in. Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.
Dyskusja: przedstawicielka ZIKiT poinformowała, że w utrzymaniu jednostki jest ok. 26 km
ekranów akustycznych w Krakowie, na utrzymanie obiektów inżynieryjnych. Pan Waszkiewicz
zasugerował, że można by wstąpić np. do WFOŚiGW w Krakowie o dotację celową na oklejanie
ekranów, jeśli środki ZIKiT będą niewystarczające.
Zwrócono też uwagę, że ekrany buduje się w miejscach gdzie przekroczone są normy hałasu przy
pierwszej linii zabudowy.
Pani Magdalena Mardyła poprosiła, aby MTO przekazało jeszcze raz do ZIKiT informację o
zaprezentowanych przez dr. Walasza. Opinia pisemna może być brana pod uwagę. Dodatkowo
poproszono o opinię dot. ekranów ziemnych. Natomiast z ZIKiT będziemy oczekiwać odpowiedzi
na skierowane wcześniej pytania.
Ad. 2
Dr Kazimierz Walasz przygotował wystąpienie nt. zbiorników wodnych Staw Płaszowski (700m
x190 m, 15 ha) i Zalew Bagry (1200 m x 400 m, 31,4 ha). Zgodnie z przebiegiem korytarzy
ekologicznych w tym rejonie są to bardzo cenne, korzystne dla przetrwania gatunków rejony.
Podniesiono wartość przyrodniczą obu zbiorników ze względu na regularnie występujące gatunki
(gęś zbożowa, perkoz rdzawkowy, łyski, ogorzałki, wąsatki, bączki, perkozy dwuczbe, łabędzie,
zimorodki). Postulat z jakim wychodzi KDO to ograniczenie pływania w okresie od kwietnia do
września na brzegu południowym. Dodatkowo do propozycji dot. Zalewu Bagry zaproponowano:
aby w okresie migracji ptaków od 01.10 – 01.04 zakazano pływania w części środkowej i północnej
(od cypla) zalewu, gdzie ptaki w dużych ilościach odpoczywają.
Jak chronić zbiorniki? Powstrzymać zabudowę terenów wokół obydwu zbiorników, wprowadzić
zakaz wpływania na Staw Płaszowski, wprowadzić strefę ochronną dla gnieżdżących się ptaków w
okjresie od marca do września, wprowadzić strefy ochronne w okresie od października do lutego
(dotyczy Stawu Płaszowskiego oraz zalewu Bagry) Ważne jest też zakazanie używania motorówek,
z wyjątkiem interwencji zwiażanych z bezpieczęśtwem ludzi. Warto pomyśleć o powołaniu użtyku
ekologicznego, jako formy ochrony.
Dyskusja: pan Łukasz Cymer reprezentant Klubu Żeglarskiego Horn podniósł, że wprowadzenie
ograniczenia używania motorówek jest wskazane ze względu na powstającą falę, która niszczy
sprzęt. Treningi dla dzieci i młodzieży muszą być zabezpieczane przez sprzęty o napędzie
motorowodnym. Czerwona linia zaproponowana w prezentacji przez dr. Walasza wskazuje, że to
miejsce jest płytkie, co uniemożliwia poruszanie się jednostek pływających. Zbiornik Bagry przestał
był łowiskie specjalnym. Kursy motorowodne prowadzi Klub Horn i AZS. Przedstawiciel Horn
przyznał, że optują za pełnym zakazem używania jednostek motorowych do celów rekreacyjnych,
szczególnie skuterów wodnych.
Podczas dyskusji uzupełniono, że fala wywołana przez motorówki negatywnie wpływa także na
ptactwo, zatapiając sitowia i gniazda. Używanie motorówek, skuterów wodnych oraz stosowanie
narciarstwa wodnego, płoszy ptactwo wodne oraz stwarza bezpośrednie zagrożenie dla pływających
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kajakami lub wpław osób. Stwierdzono również, że Obecnie wszędzie pływają motorówki i skutery.
Linie stref zaproponowane przez dr. Walasza pokazują konieczne zabezpieczenia miejsc ze względu
na ochronę ptaków, a także dla bezpieczeństwa innych użytkowników zalewu – np. osób
pływających wpław). Ustalono także, że wskazanym byłoby prowadzenie kursów motorowodnych
przy przystaniach np. HORN, tylko w małej, wschodniej części zalewu Bagry. Przedstawiciel
HORN-u poinformował, że szkolenia te odbywają się w ograniczonym zakresie i przy bardzo
niskich prędkościach motorówek.
Pan Mariusz Waszkiewicz podniósł, że w związku z tym, że zbiornik jest własnością Skarbu
Państwa i gminy, uregulowanie dot. korzystanie można prowadzić na podstawie prawa własności.
Reprezentant Zarządu Infastruktury Sportowej, pan Wojciech Kucharczyk, podkreślił, że na
zbiorniku mają prawo działać 3 kluby usytuowane na brzegu północynym i północno-wschodnim, tj.
Omega, Horn, AZS. Przytoczył wykorzystanie poznańskiego zbiornika Malta, choć nie do końca
adekwatnego dla warunków przyrodniczych panujących na zbiorniku Bagry, który ma bogatsze
wartości przyrodnicze.
Opinie innych uczestników spotkania były negatywne w kierunku wzorowania się na przykładzie z
Poznania. W mojej opinii łatwo można zrobić badania wśród mieszkańców: czy oczekują Oni w tym
obszarze miejsc na spokojną rekreację czy tez „wolą hałas i zgiełk”.
Pani Małgorzata Stępińska z Wydziału Kształtowania Środowiska przypomniała, że Rada Dzielnicy
XIII wniosła o powołania na zbiorniku strefy ciszy. Jednak Wydział zgodnie z Prawem ochrony
środowiska może jedynie regulować korzystanie z konkretnych pojazdów, a nie wnosić o strefę
ciszy. Wydział zlecił wykonanie badania pomiaru natężenia hałasu. Pomiary były prowadzone w dn.
16-18.08.2013 i 25.08.2013 r., całodobowe, pomiar od motorówek, ale i kolejowego i tła
akustycznego.
Obecny na spotkaniu mieszkaniec Podgórza odniósł się do tych badań informując, że o badaniach
wiedziało wiele osób postronnych. W okresie badań stwierdzono zanik w używaniu motorówek i
skuterów. Także pracownik HORN stwierdził, że zastanawiano się nad tym, aby specjalnie w tych
dniach używać motorówek w celu wykazania hałasu przez urządzenia pomiarowe. Okres w którym
wykonywano pomiary pokrywał się z niską aktywnością szkół żeglarskich.
Uchwała ze względu na normy akustyczne, o całkowitym zakazie stosowania sprzętów motorowych
(motorówek), albo z określeniem konkretnego rodzaju np. skuterów, z wyłączeniem od
obowiązywania, pod warunkiem, że zakaz dopuści możliwość pracy klubów wodniackich, na
podstawie art. 116 ustawy Prawa ochrony środowiska. Zebrani podnieśli, że być może
korzystniejsze byłoby wprowadzenie regulaminu korzystania ze zbiornika ( Regulamin taki już
powstał – propozycja Rady Dzielnicy została przedstawiona do Rady Miasta)
Pan Paweł Poniedziałek z ZIKiT poinformował, że RD XIII i WKŚ zwróciły się ws. regulaminu na
początku 2014 roku. Sprawdzono stan prawny działek. Nie wszystkie są własnością gminy lub
Skarbu Państwa. Przygotowano opinię prawną, z której wynika, że nie można regulaminu
przygotować dla innych niż tereny gminy.
Ze strony Horn poinformowano też, że powstała inicjatywa w celu stworzenia wokół zbiornika
ścieżki edukacyjnej, wraz z trasą pieszo-rowerową. Dołączyli do inicjatywy też wędkarze. KDO
może zostać zaproszone na kolejne spotkania.
Dodatkowo poruszono temat wykupu działek od strony PKP, celem stworzenia warunków dla
rozwoju przyrody. Nadmieniono też o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa nad zalewem
Bagry (dużo przykładów wandalizmu). Koniecznym są częste kontrole Strażników Miejskich.
Ad. 3 i ad. 4
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Nie możemy podjąć uchwały, ze względu na brak quorum. Niemniej podczas dyskusji dot.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok
2015, zwrócono uwagę, na to, że w innych miastach (np. Warszawa, Wrocław) dostępne są środki
na sterylizację bezdomnych kotów, na co w Programie nie ma zabezpieczonych środków.
Ponadto, zapis o usypianiu ślepych miotów (par. 4, pkt. 6) według członków Komisji jest
niewłaściwy. Pan Leszek German, pani Krystyna Śmiłek podczas dyskusji podnieśli, że skierują
pismo do innych miast w kraju, o których jest wiedza, że dystrybuują środki również na sterylizcję
poza schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

Załącznikami do protokołu są prezentacje przygotowane przez dr Kazimierza Walasz.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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