Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 14.12.2015 r.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, pl. Matejki 5/6, 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 Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
5. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz
6. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
7. Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
8. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
Goście
1. Wydział Kształtowania Środowiska – Przemysław Barszcz
2. Stowarzyszenie zwykłe “Ogród Grzegórzki” – Rafał Sałek
3. Pomysły na smog – Katarzyna Góra
4. Czyste niebo nad Krakowem – Łukasz Maślona
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
II. Przyjęcie porządku obrad:
1) Projekt uchwały KDO ws. w sprawie rosnącego zagrożenia ze strony zwierzyny dzikiej (głównie
dziki i lisy), dla ludzi i gospodarstw ludzkich na terenie miasta Krakowa – wnioskodawca
Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
2) Projekt uchwały KDO ws. podjęcia przez Prezydenta Miasta Krakowa działań zmniejszających
poziom zanieczyszczenia powietrza – wnioskodawca Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
3) Informacja w sprawie udziału strony społecznej w konkursie na zagospodarowanie Zakrzówka
4) Projekt uchwały KDO ws. Kierunków Rozwoju i Zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata
2017-2030
5) Wolne wnioski
III. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Przebieg spotkania
Ad. 1
W związku z doniesieniami o pojawianiu się dzików na Zakrzówku, Przemysław Barszcz z Wydziału
Kształtowania Środowiska wyjaśnił kwestie zajmowania się dzikimi zwierzętami i dzikimi chronionymi
zwierzętami w ramach obowiązków gminy. Do 22.12.2015 umowa na reagowanie na zgłoszenia
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i odławianie oraz przejmowanie do pogotowia zwierząt dzikich prowadzi firma Kaban Maciej Lesiak.
Zwierzęta dzikie chronione trafiają jeszcze do Fundacji Dzika Klinika. Natomiast po 22.12.2015
zwierzętami chronionymi zajmie się firma Jan Michalski-Plama z Racławic k. Miechowa.
Urząd Miasta Krakowa regularnie zwraca się do kół łowieckich, ale nie wykazują zainteresowania.
W rejonie ul. Św. Jacka działa koło Podwawelskie. Odpowiadają za gospodarkę łowiecką, ale nie za
zapewnienie bezpieczeństwa w mieście, bo tu kompetencje spadają na Straż Miejską.
Małgorzata Małochleb podniosła, iż wydaje się, że w obliczu podanych przez Przemysława Barszcza
danych, problemu dzików nie ma w takiej skali, jak zostało to przedstawione w projekcie uchwały
Aleksandra Staszczyka. Niebezpieczeństwo panuje na ulicach i zagrożeniem większym są ludzi dla ludzi.
Jolanta Kapica przytoczyła, że na ul. Św. Jacka pojawiają się regularnie wysypywanie resztek chleba
na terenach zieleni. Zgłaszają ten fakt mieszkańcy w rejonie.
Potrzebna jest powszechna kampania edukacyjna dotycząca dokarmiania dzikich zwierząt. Zarówno
w związku z zagrożeniem dokarmianiem, zanieczyszczaniem np. zbiorników wodnych, czy wysypywaniu
w zaroślach nad rzekami. Przykładem skutecznego rozwiązania problemu jest rozwiązanie przyjęte
w Sztokholmie, w którym uruchomiono biogazownię, do której oddawania resztek jedzenia zobowiązani
są restauratorzy. Jest to wzór dla Krakowa, w szczególności dla licznych restauratorów.
Kazimierz Walasz przytoczył cytat prof. Bertole iż "Powinniśmy dokarmiać ptaki, ponieważ dokarmianie
może sprawiać, że one przetrwają w mieście, bo nie wiemy dlaczego niektóre gatunki wymierają". Jednak,
to właśnie dokarmianie musi odbywać się w sposób mądry i kontrolowany. Mariusz Waszkiewicz
powiedział, że zanieczyszczone są stawy w Krakowie. To pokazuje, że tym bardziej niezbędna jest
edukacja.
Agata Pietrzyk-Kaszyńska zauważyła, że uchwała w obecnym kształcie nie jest do przyjęcia ze względu
na sformułowania. Uchwała powinna być przeformułowana. Przenosimy ją na kolejne spotkanie KDO.

Ad. 2
Węgiel i zakupy dla mieszkańców. Projekt uchwały Kazimierza Walasza
Odczytano projekt uchwały, po czym rozpoczęła się dyskusja:
Małgorzata Małochleb podniosła, że powinniśmy się wstrzymać, do czasu podjęcia uchwały przez Sejmik
Województwa Małopolskiego - prawdopodobnie w styczniu 2016 roku odbędzie się sesja, na której uchwała
będzie poddana głosowaniu. Uchwała w grudniu była poddana konsultacjom społecznym. Jeśli zostanie
przyjęta, zwiększy szansę na zwiększenie realnych działań gminy Kraków w kwestii poprawy jakości
powietrza. Maria Miczyńska powiedziała, że wg. niej można kupować węgiel uzdatniony przez procesy
fizyko-chemiczne. Agata Pietrzyk-Kaszyńs - nawet jeżeli damy możliwość odkupowania węgla, to i tak
mieszkańcy będą palili odpadami, np. butelkami plastikowymi. Kasper Jakubowski - zaproponował
przekierowanie środków z wspierania węgla, na OZE. Jeżeli zacznie obowiązywać uchwała Sejmiku
pojawią się mechanizmy wykonawcze zakazu palenia. Mariusz Waszkiewicz – zaproponowane rozwiązanie
niewiele zmieni, a węgiel nie będzie wiele tańszy, natomiast mieszkańcy zniechęcą się do wymiany pieców,
mając węgiel do dyspozycji, w dodatku w preferencyjnej cenie. Janina Żuradzka – MPEC, jako jedno
z najtańszych źródeł ciepła sieciowego przerzuca koszty projektu instalacji systemu na mieszkańców, wraz
z podłączaniem do budynku. Mariusz Waszkiewicz - TNROP wnioskował, aby do szkół wprowadzić
kolektory słoneczne do cieplej wody użytkowej. Łukasz Maślona – zaproponował, aby to MOPS dotował
mieszkańców - skoro to i tak robi - do kupna węgla lepszej jakości. Może tu należy wnioskować, aby tylko
dobrej jakości węgiel dotowany był ze środków gminy.
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Ad. 3.
W sprawie udziału przedstawicieli w konkursie na zagospodarowanie architektoniczno-urbanistyczny
na zagospodarowanie Zakrzówka, Mariusz Waszkiewicz rozmawiał z Głównym Architektem Miasta,
Tomaszem Boborowskim, który chciał, aby tylko po jednej osobie zgłosić z KDO. Jedną osobę, zarówno
do prac nad zasadami konkursu, jak i do jury. Jak się dowiedział Mariusz Waszkiewicz kryterium ma być
tylko plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Członkowie KDO uznali, że należy podtrzymywać
dotychczasowe stanowisko KDO w sprawie desygnowania ze strony społecznej po dwie osoby, zapisy
planu zagospo0darowania przestrzennego nie mogą być jedynym kryterium konkursowym ponieważ
istotne są również uwarunkowania przyrodnicze..

Ad. 4
Projekt uchwały KDO ws. zasad opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni
w Krakowie na lata 2017-2030
W Kierunkach należałoby ująć wszystkie tereny zieleni. W oparciu o Mapę roślinności rzeczywistej
Krakowa (http://zielony-krakow.um.krakow.pl:280/rosl/pl), oraz mapę terenów przyrodniczo cennych jest to
załącznik - mapa do studium (jest też zamieszczone w publikacji "Środowisko przyrodnicze Krakowa.
Zasoby-ochrona-kształtowanie" pod redakcją Marii Baścik i Bożeny Degórskiej, Kraków, 2013).
Brak jest nadal całej dokumentacji przyrodniczej miasta.
KDO proponuje petycję do Prezydenta Krakowa ws. zasad opracowania kierunków rozwoju i zarządzania
terenami zieleni w Krakowie w latach 2017-2030.
Odczytano projekt uchwały. Wprowadzono drobne uwagi. KDO poprosi o wykaz publikacji i materiałów,
z których już dziś korzysta zespół opracowujący dokument. Potencjalnie wyznaczane tereny mogą być
wykorzystane na tworzenie ścieżek edukacyjnych.
Uchwała KDO nr 23/2015 ws. zasad opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni
w Krakowie na lata 2017-2030
Głosowanie:
Za: 9
Wstrzymujących się: 0
Przeciw: 0

Wolne wnioski:
Zaproponowano, aby kolejne spotkanie KDO poświęcić wpływowi lotniska w Balicach na środowisko
przyrodnicze. Wniesiemy o spotkanie się, zarówno do zarządu lotniska pasażerskiego, ale i obszaru
obsługiwanego przez wojsko.
Mariusz Waszkiewicz zapytał o współpracę ze Strażą Miejską w zakresie szkolenia dotyczącego kwestii
ekologicznych.
Ustalone zostały terminy spotkań konsultacyjnych ws. Kierunków rozwoju zieleni. Na stronie bip.krakow.pl
opublikowane zostały kolejne terminy konsultacji społecznych Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami
Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030. Wydział Kształtowania Środowiska informuje o możliwości
udziału w konsultacjach społecznych w ramach opracowywanych „Kierunków Rozwoju i Zarządzania
Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030” w dniach:
- 05.01 godz. 18.00 Dzielnica IV - Gimnazjum nr 12 ul. Kluczborska 3 (Krowodrza Górka);
- 07.01 godz. 17.00 Dzielnica V i Dzielnica VI - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al.
Kijowska 3;
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- 12.01. godz. 18.00 Dzielnica III i Dzielnica XV - Szkoła Podstawowa nr 130, os. Oświecenia 30;
- 13.01. godz.18.00 Dzielnica VII - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie ul. Senatorska 35,
30-106 Kraków;
- 14.01. godz. 18.00 Dzielnica VIII - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Wacława
Lipińskiego 2, 30-349 Kraków
Kolejne spotkanie odbędzie się 10.02.2016 r. godz. 9.00 w Centrum Dialogu na ul. Brackiej 10. Głównym
tematem będzie wpływ lotniska w Balicach środowisko przyrodnicze.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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