Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 28.10.2015 r.
Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków
OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
3. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
4. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
6. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
8. Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
10. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk
Goście:
1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Piotr Kempf
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Przemysław Szwałko
3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Piotr Rutkowski
4. Stowarzyszenie zwykłe “Ogród Grzegórzki” – Rafał Sałek
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
II. Przyjęcie porządku obrad:
1. Zieleń Krakowa
2. Uchwała ws. parku rzecznego Drwinka zaproponowana przez stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich
3. Uchwała ws. Zakrzówka zaproponowana przez stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik
III. Sprawy bieżące, wolne wnioski (godziny KDO)

Przebieg spotkania
Ad. 1
Piotr Kempf rozpoczął od zreferowania aktualnego stanu rozwoju Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM)
w Krakowie. W nawiązaniu do spotkania KDO z 2.09.2015 roku w ramach ZZM powstał Zespół
konserwacji zieleni który zostanie zaopatrzony w tomograf dźwiękowy, o który wnioskowała KDO.
Będzie używany najpóźniej od wiosny 2016 roku. W strukturach ZZM zatrudnieni zostali nowi
pracownicy m.in. Piotr Rutkowski i Przemysław Szwałko – zajmą się terenami chronionymi na
terenach należących do gminy Kraków (terenami prywatnymi nie będzie się ZZM zajmował, z racji
zapisów w statucie).
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Przemysław Szwałko przypomniał, że ProGea Consulting – ta sama firma, która przygotowała w l.
2006-2007 “Mapę roślinności rzeczywistej Krakowa” pracuje aktualnie nad .
Operator środków norweskich zgodził się na przesunięcie środków w ramach realizacji projektu.
Zostanie zbadany stopień degradacji zieleni - 25 ha w I etapie (w tym Planty).
W strukturach ZZM zatrudniony został geodeta, ponieważ szczególnie istotną sprawą jest zieleń w
pasach drogowych. ZZM dąży do informatyzacji, celem posiadania mapy terenów zieleni z
podziałem na warstwy. Zwracać będą uwagę, aby ustanawianie drzew i alej pomnikami przyrody
przyspieszyć. Tu prośba do członków KDO, aby zgłaszać obiekty do pomników przyrody.
Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPiOZ) przekaże do ZZM od 1.01.2016 tereny Natura 2000.
Od 1.11.2015 w zasobach ZZM zacznie pracę leśnik, który zajmie się terenami leśnymi gminy.
Lista rankingowa dla nowych obszarów do objęcia jako parki będzie tworzona w ramach koncepcji
Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, ale dopiero od
połowy 2016 roku, ramach działań do podjęcia na lata 2017-2030. Odpowiada za to w WKŚ.
Stworzenie parku rzecznego Drinka wymaga wykupienia terenów. Podobnie park Młynówka
Królewska.
Piotr Kempf zapowiedział, że w sprawie Zakrzówka, póki teren nie zostanie wykupiony, park nie
będzie się tworzył.
Mariusz Waszkiewicz – zapytał, co z działkami, które dziś są miejskie i np. wymagają koszenia (jak
w 2014 roku - w ramach środków Budżetu Obywatelskiego z 2014 roku wykosił ZIKiT). Czy te
czynności będą regularnie wykonywane?
Utrzymanie Zakrzówka – koszenie jest sprawą zrealizowaną w 2014 roku. Wskazywała taką
konieczność również ekspertyza herpetologów ochrony gatunkowej gniewosza, znajdująca się w
zasobach RDOŚ w Krakowie.
Janina Żurawska podniosła sprawę Parku na Woli Justowskiej, przy Willi Decjusza i wycinania
drzew oraz zaniedbań w parku. Szczególnie, że jest to park zabytkowy.
Mariusz Waszkiewicz podniósł kwestię Lasku Mogilskiego. Pomimo informacji prasowych, że nie
będzie zgody na powołanie użytku ekologicznego, z Rady Dzielnicy, wskazane jest stworzenie
użytku ekologicznego. Wskazane jest tam stworzenie małych zbiorników wodnych, szczególnie do
rozrodu płazów.
W 2016 roku tereny parków i lasów, poza Lasem Wolskim przechodzą pod ZZM.
Przylasek Rusiecki – dla tego miejsca tworzony jest plan zagospodarowania przestrzennego. WKŚ
wskazywał konieczność ochrony terenów. Wskazane jest racjonalne gospodarowanie zielenią
wysoką.
Piotr Kempf deklaruje, że edukacja ekologiczna w Krakowie, w postaci zorganizowanych ośrodków
edukacji ekologicznej powinny wreszcie ruszyć. Porównując miasto Kraków z innymi miastami w
kraju, nawet mniejszymi, czy na świecie, czas aby i w Krakowie powstawały centra edukacji
ekologicznej przy/na terenach zieleni.
Jerzy Skibiński wrócił do sprawy Lasku Mogilskiego, horyzont wodonośny ciąży do Wisły. Oczko
wodne nie będzie miało wpływu na stan poziomu wody w okolicznych gospodarstwach. Poziom
wody w rzece Dłubni jest wyższy niż w Wiśle.
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Remonty w pasach drogowych i wpływ na zieleń tam się znajdującą docelowo będą prowadzane w
porozumieniu i po konsultowaniu między ZIKiT i ZZM.
Zadano pytanie ws. użytkowania mapy stworzonej w ramach projektu “Monit-Air. Zintegrowany
system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. W tej
chwili WKŚ nie ma licencji na powszechne rozpowszechnianie w druku. Wydział pozyskuje
licencję na zdjęcia wykonane przez satelitę WorldView-3.
Z przyczyn prawnych i technicznych nie jest możliwe udostępnienie mapy w tej chwili. Na wniosek
organizacji wykonanie inwentaryzacji.

Ad. 2
Projekt uchwały – Zakrzówek odstąpiliśmy od procedowania
Głosowanie nad uchwałą, której treść została przesłana w wersji elektronicznej, odczytano. Po
dyskusji zdecydowano, że w związku z niedostateczną ilością informacji na kolejnym spotkaniu,
być może będzie odpowiedź od Prezydenta na pismo złożone przez kilka organizacji i inicjatyw (w
tym kilka z KDO) w dn. 20.10.2015 r.

Ad. 3.
Park rzeczny Drwinka, projekt przedstawiony przez Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Piasków Wielkich.
Głosowanie nad uchwałą, której treść została przesłana w wersji elektronicznej, po odczytaniu:
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

III. Sprawy bieżące, wolne wnioski
Godziny spotkań KDO – powraca sugestia, aby przenieść spotkania na godziny popołudniowe.
Fundacja Sendzimira będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie konsultacji społecznych
przygotowanej Koncepcji kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata
2017-2030.
Kolejne spotkanie poświęcone Zakrzówkowi odbędzie się 25 listopada 2015 r. godz. 9.00.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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