Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 25.03.2015 r.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – dr Kazimierz Walasz
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żurawska
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
Fundacja Fundusz Partnerstwa – Anna Hojwa
Fundacja Sendzimira – dr Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Stowarzyszenie Na rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Wydział Kształtowania Środowiska UMK – Jan Urbańczyk
Goście

1) Polski Klub Ekologiczny – Adam Markowski

I.

OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza

II.

Przyjęcie porządku obrad:
1. Uchwała KDO ws. ochrony Stawu Płaszowskiego i Zalewu Bagry (załącznik Regulamin
korzystania z parku miejskiego Zalew Bagry)
2. Uchwała KDO ws. usuwania drzew w ramach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
(ZRID)
3. Delegowanie przedstawicieli KDO do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
4. Sprawy bieżące (m. in. Tonie, kolejne spotkanie)

III.

Sprawy bieżące

Przebieg spotkania:
Ad. 1
Przewodniczący rozpoczął spotkanie od przeczytania projektu uchwały KDO dotyczącej ochrony Stawu
Płaszowskiego i Zalewu Bagry.
Na początku uwagi zgłosił pan Jan Urbańczyk. Zarówno ZIKiT i ZIS zajmują się tematem zgodnie z
kompetencjami. Być może w przyszłości zarządcą całego terenu powinien być powstający Zarząd Zieleni
Miejskiej, czyli w zapisie projektu uchwały “Zarząd”. Jeśli jednocześnie będzie w tym miejscu park miejski i
użytek ekologiczny trudno będzie stworzyć teren rekreacyjny, ze względu na konflikt funkcji.
Proponowanym rozwiązaniem jest stworzenie na Stawie Płaszowskim użytku ekologicznego, a na terenie
Zalewu Bagry parku miejskiego. Co do strefy ciszy – jest to kolejnym elementem do rozważania. W Prawie
ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ) nie ma zapisu o strefie ciszy. Natomiast jest mowa
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w art. 116 Zakazy i ograniczenie o używania jednostek pływających, a tym samym o ograniczeniu hałasu.
Może warto użyć określenia, "tzw. stref ciszy".
W kwestii tworzenia kąpieliska - ustawa mówi o dwóch sytuacjach: kąpielisko to tworzone miejsce, w
którym odbywa się badanie wody pod względem sanitarno-epidemiologicznym oraz dba się o zachowanie
bezpieczeństwa, jest to miejsce wykorzystywane do kąpieli. Stąd pojawia się sugestia, aby w uchwale znalazł
się zapis "miejsca wykorzystywane do kąpieli". Dodatkowo stworzenie szczegółowych map obu zbiorników z
przyległymi terenami, celem dobrego zarządzania terenem w przyszłości.
Wspólnie ustalono, że wskazane jest przyjęcie oddzielnej uchwały ws. ograniczenia lub zakazu używania
jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wybranych krakowskich zbiornikach
wodnych.
Co do wykupu części terenu Wydział Skarbu UMK przekazał informację o planowanym wykupie 2 działek z
okolicy zbiorników.
Po dyskusji nad propozycjami treści uchwały i regulaminu powstał projekt uchwały nr 5/2015 z dn.
25.03.2015 kierowanej do Rady Miasta Krakowa, odczytany przez Przewodniczącego i poddany pod
głosowanie. Regulamin korzystania z Parku Miejskiego Zalew Bagry stanowi załącznik do uchwały.
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Uchwała ws. ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
na wybranych krakowskich zbiornikach wodnych
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Ad. 2.
Uchwała KDO ws. usuwania drzew w ramach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) nie była
przedmiotem obrad w związku z brakiem projektu uchwały.
Ad. 3
Podczas dyskusji na ten temat zaproponowano aby do składu Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej zarekomendować ze strony KDO pana Mikołaja Korneckiego, dr Kazimierza Walasza oraz
Mariusza Waszkiewicza. Mariusz Waszkiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie.
W nawiązaniu do spotkania z panem prezydentem prof. Jackiem Majchrowskim i panią wiceprezydent
Elżbietą Koterbą przedstawiciele organizacji ekologicznych obecni na spotkaniu zobowiązali się do
przedstawieniu na posiedzeniu Komisji Dialogu propozycji złożenia rekomendacji przedstawicieli organizacji
ekologicznych do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska rekomenduje do składu Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej dr Kazimierza Walasza i jego zastępcę Mikołaja Korneckiego
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Sprawy bieżące:
Sprawozdano etap działań mających na celu powołanie społecznych inspektorów zajmujący się wycinką
drzew i planowaniem przestrzennym.
Problem ochrony łąk w Toniach:
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-

Utworzenie użytku ekologicznego,
Procedowany plan zagospodarowania dla łąk w Toniach.

-

Pani Małgorzata Małochleb zaproponowała, aby na spotkanie KDO zaprosić przedstawicieli jednostek
mogących zreferować temat: WKŚ, RDOŚ, przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i
Ochrony Środowiska RMK, ZIS, reprezentanta Klubu Tonianka.

Wolne wnioski:
17.04.2015 w siedzibie IMiGW w Krakowie, przy ul. Borowego 14 odbędzie się seminarium w ramach
projektu Monit-air. Szczegóły wraz z zaproszeniem zostaną rozesłane w późniejszym terminie.
Kolejne posiedzenie KDO, 22.04.2015
Tematy jakie zostaną omówione na najbliższym spotkaniu:
1. Tonie - w pierwszej kolejności do omówienia są kwestie przyrodnicze, zaproszenie wystosowane powinno
zostać do przedstawicieli: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Kształtowania Środowiska
UMK, Zarządu Infrastruktury Sportowej, celem zapoznania się z sytuacją prawną i przyrodniczą obszaru, jak
też podejmowanymi krokami.
2. Monitoring drzew pomnikowych w nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu KDO z 25.02.2015 r.
3. Zakrzówek - w RDOŚ toczy się sprawa ws. utworzenie strefy ochronnej gniewosza.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb

3

