Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 02.03.2016 r.
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
3. Fundacja Otwarty Plan – 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 Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
9. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria
Miczyńska
10. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
11. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jolanta Zając
Goście
1. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Oliwia Wisłocka-Miarecka
2. Kliny Borkowskie – Artur Mucha
3. Reduta Nieruchomości – Paweł Kramarz
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Przyjęcie porządku obrad:
1) Stanowisko mieszkańców Klin Borkowskich nt. wydzielenie terenów

przeznaczonych na rekreację oraz ochronę łąk trzęślicowych
2) Propozycja uchwały KDO ws. działań zmniejszających bieżący poziom

zanieczyszczeń
3) Stanowisko ws. celowości nasadzenia na obszarach zieleni miejskiej Krakowa

Paulowni CLON IN VITRO 112 "oxytree"
4) Uchwała ws. podejmowania przez firmy interwencji dot. dzikich zwierząt w

Krakowie
5) Uchwała w sprawie wydzierżawienia przez

Gminę Kraków części działek nr
322/65 i 322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonych w rejonie ul. Krzywda w
Krakowie

6) Sprawy bieżące, wolne wnioski
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Przebieg spotkania
Ad. 1
Stanowisko mieszkańców Klin Borkowskich nt. wydzielenie terenów przeznaczonych na
rekreację oraz ochronę łąk trzęślicowych zaprezentował Artur Mucha.
Mieszkańcy prowadzą stronę internetową Zielone-Kliny.pl
Zaprezentowany teren obejmuje obszar Kliny Borkowskie i Kliny Zacisze. Teren
wyjątkowo cenny dla mieszkańców tego obszaru. Istnieje olbrzymia potrzeba zapewnienia
ochrony tego obszaru przed zabudową. Są tu stanowiska roślin chronionych. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego to obszar Kliny - Gadomskiego II
(https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30156). Planowane są w tym obszarze też ciągi dróg
rowerowych. Należy dołożyć wszelkich starań, by połączyć tereny ścieżkami rowerowymi,
m.in do Ruczaju, ale też chronić cenne obszary.
Reprezentant mieszkańców podkreślał, że łąki trzęślicowe spełniają ważna rolę w
ekosystemie, szczególnie dla obniżenia temperatury powietrza, ale też dla zapewnienia
swobody przepływu powietrza, szczególnie w obliczu potrzeb poprawy jakości powietrza w
rejonie i w Krakowie. Sprawą interesowali się pojedynczy radni Rady Dzielnicy X. KDO
sugeruje zgłoszenie tematu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Ad. 2.
Propozycja uchwały KDO ws. działań zmniejszających bieżący poziom zanieczyszczeń
Jako pomysłodawca uchwały Kazimierz Walasz przedstawił problem kilkuletniego
oczekiwania na rezultaty wymiany palenisk na paliwa stałe w Krakowie. Biorąc pod uwagę
informacje, że obecnie rocznie umierają z powodu zatrucia powietrza setki mieszkańców i
rodzą się dzieci z poważnymi wadami rozwojowymi wskazał na konieczności podjęcia
natychmiastowych działań mających poprawić jakość powietrza do czasu wymiany palenisk
na paliwa stałe. Najłatwiejszym i najtańszym rozwiązaniem jest dostarczenie najlepszej
jakości paliw stałych mieszkańcom. Uważa, że nawet gdyby miasto miało bezpłatnie
przekazać te paliwa mieszkańcom, byłby to koszt warty poniesienia z powodu umieralności
osób dorosłych i rodzeniem się kalekich dzieci.
Janina Żuradzka poddała pod wątpliwość, że to zadziała. Czy mieszkańcy, którzy otrzymają
promocję na węgiel lub węgiel bezpłatnie będą jeszcze chcieli wymienić piec, pozbyć się
ogrzewania opartego na spalaniu węgla? Czy skorzystają z dotacji miasta?
Małgorzata Małochleb przytoczyła, jak wygląda bieżąca reformowana i zreferowana
podczas Forum Na Rzecz Czystego Powietrza wymiana systemów ogrzewania, praca
ankieterów, odwiedzanie domów. Zapytała też, czy są już opublikowane badania z
eksperymentu oferowanego wybranym mieszkańcom “błękitnego węgla” na terenie
Swoszowic.
Jolanta Zając przypomniała, ze w MOPS trwa dystrybucja środków na dopłaty dla
mieszkańców (w 2015 roku to była kwota. 900 zł) w ramach programu osłonowego.
Artur Mucha zastanawiał się, czy olej opałowy nie byłby rozwiązaniem? Oraz montaż
filtrów na kominach.
Mariusz Waszkiewicz uważa że propozycja zakupu węgla lepszej jakości powinna
dotyczyć tylko mieszkańców dotowanych przez MOPS. Nie składnia się do przyjęcia
uchwały, z powodu braku szczegółów, w tym kosztów dostarczenia i składowania takiego
węgla. Obawiając się, że może to być pretekstem aby mieszkańcy nie wymieniali pieców, a
po okresie 5 lat pojawi się postulat przedłużenia okresu palenia węglem.
Kazimierz Walasz mówił, że mieszkańcy umierają, są truci. Potrzeba przyspieszenia prac.
2

Jolanta Zając przytoczyła, że tworzony jest nowy system, w którym znajdzie się wykaz firm,
z których będą mogli korzystać mieszkańcy oraz bezgotówkowo wymieniać ogrzewanie.
Przyjęto Uchwałę nr 4/2016
Głosowanie:
Za: 5
Przeciw: 4
Wstrzymujących się: 2

Ad. 3.
Stanowisko ws. celowości nasadzenia na obszarach zieleni miejskiej Krakowa Paulowni
CLON IN VITRO 112 zwanej "oxytree"
Uchwała nr 5/2016
Głosowanie:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 4
Stanowisko ws. podejmowania w Krakowie interwencji i przetrzymywania dzikich zwierząt
w ośrodku rehabilitacji
Dyskusja potwierdziła, że temat jest ważny, a zlecenie oraz umowa między Gminą Kraków
a firmą obsługującą zadanie powinna być oparta o szczegółowe zasady funkcjonowania,
przykładowo opisane w uchwale.
Uchwała nr 6/2016
Głosowanie:
Za: 11
Wstrzymujących się: 0
Przeciw: 0

Ad. 5
Uchwala ws. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Kraków części działek nr 322/65 i
322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonych w rejonie ul. Krzywda w Krakowie
Uchwała popierająca stanowisko Rady Dzielnicy XIII w sprawie rozwiązania umowy
dzierżawy zawartej przez Gminę Miejską Kraków na rzecz Krakowskiego Centrum
Handlowo Targowego Sp. z o.o. dot. części działki przylegającej do Stawu Płaszowskiego
- obecny użytkownik nie wywiązuje się z dotychczasowych obowiązków na nim ciążących
tj. koszenia, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni, przyczyniając się tym samym do
degradacji tego terenu, dopuszczając nawet do powstawania dzikich wysypisk.
Uchwała nr 7/2016
Głosowanie:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0
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II. Sprawy bieżące. Wolne wnioski:
Małgorzata Małochleb poinformowała, ze 19-20.03.2016 odbędzie się Krakowskie Forum
Praktyków Partycypacji (http://kfpp.org.pl/). Szczegóły zostaną też dosłane e-mailem do
członków KDO. Przypomniała też, że Centrum Obywatelskie Kraków.
Przewodniczący przypomniał o konieczności zajęcia się szkoleniem dla SM. Małgorzata
Małochleb opracuje wstępny program szkolenia, do uzgodnienia z KDO i ewentualnego
znalezienia prowadzących.
Jerzy Skibiński przedstawił wstępny zarys dla Stanowisko oceny pracy urzędników.
Przykłady ignorancji urzędników i ich decyzji.
29.02.2016 r. ogłoszony został międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie. Szczegóły:
http://www.sarp.krakow.pl/konkursy,735,Konkurs_UMK_i_SARP_opracowanie_koncepcji
_programowo-przestrzennej_Parku_Zakrzowe.html Warto rozpropagować temat. Szeroko.
Proszone są o to organizacje w KDO ds. Środowiska.

Terminy kolejnych spotkań Komisji to ostatnia środa miesiąca, najbliższe spotkanie
odbędzie się zatem 30.03.2016 r. w Miejskim Centrum Dialogu.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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