Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 16.09.2015 r.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, Kraków
OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody - Mariusz Waszkiewicz
2. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć - Małgorzata Małochleb
3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne - Kazimierz Walasz
4. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich - Maria Miczyńska
5. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu - Kasper Jakubowski
6. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - Ewa Figórska
7. Fundacja Aeris Futuro - Joanna Mieszkowicz
8. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie - Jerzy Skibiński
9. Obywatelski komitet Ratowania Krakowa - Janina Żuradzka
10. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły - Aleksander Staszczyk
11. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK - Jan Urbańczyk
Goście:
1. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Piotr Kempf
2. Zarząd Infrastruktury komunalnej i Transportu w Krakowie - Halina Lis
3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (DR) - Andrzej Czajkowski
4. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK - Przemysław Barszcz
5. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK - Szczepan Chlebowski
6. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły - Marcin Królczyk
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO
II. Przyjęcie prządku obrad
1. Ekrany akustyczne
2. Budżet Krakowa
3. Uchwała ws. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ws. Bulwarów Wisły
III. Sprawy bieżące, wolne wnioski
Przebieg spotkania
Otwarcie spotkania przez przewodniczącego KDO Mariusza Waszkiewicza.
Ad. 1
1. Przedstawicielka ZIKiT, Halina Lis, relacjonowała, że ekrany akustyczne i ich oklejanie w
postaci pasów odbywa się od bieżącego roku. Temat był poruszany na jednym z posiedzeń
KDO ds. Środowiska. Ogółem 2.5 tys. m2 oklejono już pasami, na koszt ok. 140 tys. W roku
2016 planowane jest wydanie 200 tys. Zabezpieczone mają być możliwości oklejenia m.in. dla
ulicy Opolskiej, Księcia Józefa i przy Pasterniku. Kazimierz Walasz zapytał, jakie jest
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zapotrzebowanie, jak wygląda inwentaryzacji ekranów w Krakowie. Komisja wystąpi z
zapytaniem do ZIKiT w sprawie inwentaryzacji. Na spotkaniu nie potrafiono udzielić informacji
w tej kwestii.
2. Poruszono tez kwestię zimowego utrzymania dróg, w szczególności stosowania solanek w
odśnieżaniu. Aktualnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) zajmuje się
utrzymaniem zimowym. Andrzej Czajkowski z ZIKiT pokrótce przedstawił informacje o
stosowanym sprzęcie. Lodołamacz EU, czyli substancja na bazie chlorku wapnia, którą można
stosować, szczególnie w miastach, gdzie zwyczajowo wymagane jest usuwanie z dróg i
chodników śniegu. Sama sól kosztuje około 15 mln złotych, a przy ostrej zimie to nawet 40 mln
złotych. Choć wzbogacony, lodołamacz jest bardziej wydajny, to jego koszt to rząd wielkości do
50 mln przy dużym zapotrzebowaniu zimowym.
3. W związku z telefonami mieszkańców podejmowane są interwencje, wysyłany jest sprzęt
odśnieżający. Konieczne będzie przeprowadzenie rozmowy z przedstawicielami MPO, np. z
panem Sobczykiem, odpowiedzialny, za akcję zima.
Ad. 2
Budżet Krakowa na 2016 rok
Pytania do poszerzonych jednostek: WKS, ZZM, ZIKiT
Przemysław Barszcz z WKŚ przedstawił plany ochrony przyrody do realizacji w ramach Wydziału
na 2016 rok: opracowanie planu dla Łęgu w Przegorzałach – kwota 7,5 tys, pod kątem użytku
ekologicznego, Las Mogilski – kwota 5,5 tys. Inwentaryzacja zbiorowisk lasów na południu
Krakowa, pod względem przyrodniczym, niekoniecznie geodezyjnym. Inwentaryzacja raków w
Stawie Dąbskim – kwota 5,5 tys. Na wszystkie działania Wydział przewiduje zapotrzebowanie na
poziomie około 40 tys. złotych.
Na inwentaryzację 14 drzew pomnikowych w 2015 roku wydano kwotę 9,7 tys. złotych. Właściciele
drzew sami też zgłaszają drzewa, ale z opracowań wynika, że zdarza się iż od mieszkańca przed
nadaniem drzewu charakteru drzewa pomnikowego wymaga np. usunięcia drogi dojazdowej do
garażu. Co nie zawsze spotyka się z przychylnością zgłaszającego drzewo.
Ze środków, które zostały na zaplanowane zadania następować będzie zwalczanie barszczu
Sosnowskiego. Na 2016 rok zabezpieczono na tę okoliczność kwotę 50 tys. złotych.
W ramach trwającego projektu Monit-air będzie przeprowadzona inwentaryzacja roślin inwazyjnych
w Krakowie, m.in. barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego, czy nawłoci pospolitej. Po
otrzymaniu inwentaryzacji będzie można podjąć się opracowania programu zwalczania. W 2015
roku w sumie wydatkowano kwotę 100 tys. złotych. Na rok 2016 planowane jest podobne 100 tys.
złotych.
Jerzy Skibiński zadał pytanie o Lasek Łęgowski, w pobliżu Lasku Mogilskiego. Zaznaczył, że
Lasek Łęgowski powinien zostać objęty rownież prawna formą ochroną.
Kazimierz Walasz podniósł, iż kwota przewidziana na rok jest niewystarczająca przy tak dużej
powierzchni miasta. Lasy i zadrzewienia są mniej zagrożone. Zupełnie inaczej sprawa ma się z
odsłoniętymi obszarami, jak łąkami które wymagają dużych środków na inwentaryzację (np. w
Łąkami w Kostrzu). Przytaczając przykładowo wielkość gminy Zielonki, która wydaje ok. 20 tys.
złotych, gmina Kraków powinna przeznaczać proporcjonalnie wielokrotność założonej na 2016 rok
kwoty. Podobnie, drzew pomnikowych powinno zostać wskazanych dużo więcej. Nie tylko wtedy
kiedy mieszkańcy się zwrócą, ale na bieżąco wytypowywane powinny być drzewa, nie czekając aż
ich stan się pogorszy albo zostaną usunięte.
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Pan Przemysław Barszcz poprosił, aby w ciągu roku zgłaszać te i podobne sugestie. W systemie
prowadzona jest baza drzew, które powinny być chronione.
Dyrektor ZZM, Piotr Kempf poinformował iż w jednostce zostaną zatrudnione 2 osoby: geodeta i
przyrodnik (docelowo, celem sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej na terenie miasta).
Czy zaplanowano zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub
pustek w rosnących drzewach? Zaproponowano, aby miasto w ramach przyszłorocznego budżetu
(czy to WKŚ, czy ZZM) zaopatrzyło się w tomograf dźwiękowy do badania drzew. A konkretnie
obliczania w terenie rozmiaru i lokalizacji ewentualnych defektów rośliny. W zasobach gminy, na
użytek pielęgnacji drzew nie znajduje się takie urządzenie, w przeciwieństwie do innych gmin w
kraju, często mniejszych. Obecnie WKŚ każdorazowo zleca wykonanie badania na zewnątrz..
W związku ze skierowanymi do ZZM pytaniami, Piotr Kempf nakreślił odpowiedzi:
Zakrzówek ma zostać wykupiony w 2016 roku. W tej chwili brak jest umowy więc i kwota nie jest
znana. To Wydział Skarbu jest odpowiedzialny za zadanie. Ws. Bagrów i Parku Wincentego a Paulo
– wnioskowany jest przez ZZM wykup. Ws. wykupu Parku Rzecznego Dłubnia zwróciła się Rada
Dzielnicy, podobnie w przypadku Parku Tetmajera. Ws. Parku rzecznego Drwinka z Radą Dzielnicy
prowadzone są rozmowy i sprawdzanie ile działek jest miejskich, a ile prywatnych. Łąki w Kostrzu
nie będą, póki co poddane pod wykup.
O jaką kwotę wnioskuje ZZM do budżetu Krakowa na 2016 rok?
1. utrzymanie zieleni - 40 mln złotych,
2. utrzymanie administracji - 40-50 etatów (w tym nowe etaty - 35 osób w 2015 roku, powinno dość
15 osób w 2016 roku),
4. inwentaryzacja zieleni w zasobach gminy,
5. szacowane koszty
6. inwestycje - trudno powiedzieć
Czy przewidziane są środki na podlewanie drzew i terenów zieleni nowo nasadzonych oraz w
okresie suszy? Jest plan na systemowe zajęcie się sprawą. Wykonawca ma być odpowiedzialny za
nasadzenia. Poza nowymi inwestycjami realizowanymi przez ZIKiT.
Czy przewidziano środki na powstanie centrum edukacji ekologicznej i sieci mniejszych tego typu
jednostek obiektów na terenach cennych przyrodniczo wraz z możliwością pozyskania funduszy
europejskich? Na terenie planowanego użytku ekologicznego Lasek Mogilski – ma powstać ścieżka
przyrodniczo-edukacyjna.
Jeśli chodzi o duże inwestycje, w 2016 konkurs na kamieniołom Liban oraz Las Bonarka – powinno
powstać centrum edukacji ekologicznej i kulturowej, to może się stać w roku 2017-18. Z użyciem
środków unijnych.
Przewidziano, że w okolicach ulic Estońskiej i Malborskiej budynek typowany dla stowarzyszenia
Przyjaciół Woli Duchackiej stałby się ośrodkiem tego typu. Planowane jest zadoptowanie budynku
na potrzeby ZZM i prowadzenia w nim edukacji. Kwota inwestycji póki, co nie jest znana.
Czy planowane są zagraniczne wyjazdy studyjne personelu w celu poznania praktyk utrzymania
zieleni w innych państwach. W odpowiedzi: takie działanie nie było uwzględnione. Ale będzie
wnioskowane. Krajowe wyjazdy się odbywają.
Ad. 3
Uchwała ws. Bulwarów Wisły.
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Dyskusja dotycząca pali na Wiśle i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
bulwarów Wisły. Rada Miasta podjęła uchwale, która trafi do Prezydenta.
Biuro Planowania Przestrzennego prowadzi analizę. Zdanie odrębne może zostać zgłoszone do
uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego.
III.
Sprawy bieżące. Wolne wnioski
Termin kolejnego posiedzenia wstępnie zaplanowany został na 30.09.2015 r., godz. 9.00.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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