Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 18.05.2016 r.
Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, Kraków
OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Fundacja Otwarty Plan – Małgorzata Małochleb
3. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
5. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz
6. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
7. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Magdalena Klarenbach
8. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
9. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
10. Fundacja Fundusz Partnerstwa – Katarzyna Wychowaniec
11. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Oliwia Wisłocka-Miarecka
Goście
1. Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa – Jarosław Żółciak
2. Stowarzyszenie "Ogród Grzegórzki" – Rafał Sałek
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Przyjęcie porządku obrad:
1.
Dokumenty strategiczne “Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni
w Krakowie na lata 2017-2030” i “Strategia Rozwoju Krakowa 2030”
2.
Procedury środowiskowe w ramach ZRID, czyli zezwoleń na realizację
inwestycji drogowej
3.
Sprzedaż przez gminę Kraków terenu po motelu Krak
4.
Odwodnienia
5.
Relacja sytuacji dot. strefy gniewosza na Zakrzówku
6.
Zasady planowania przestrzennego
II. Sprawy bieżące, wolne wnioski
Przebieg spotkania
Ad. 1
“Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030” i “Strategia
Rozwoju Krakowa 2030”
Mariusz Waszkiewicz odczytał przygotowaną propozycję uchwały dla KDO ds. Środowiska.
Poddano ją dyskusji.
Kazimierz Walasz dodał, że konieczne jest też w przypadku dokumentowania położenia drzew
pomnikowych włączenie informacji
o potencjalnych zagrożeniach odwodnienia gruntu oraz o położeniu napowietrznych ciągów
energetycznych i innych mediach umieszczonych w gruncie w sąsiedztwie pomnika przyrody
Konieczne jest także stworzenie sytemu informowania właścicieli działek na których położony jest
ponik przyrody i działek sąsiednich jeśli ich potencjalne działania mogą ingerować w istnienie
pomnika przyrody,
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a także właścicieli mediów napowietrznych i umieszczonych w gruncie, o obecności pomników
przyrody oraz o konieczności uzyskania zgody, uzgodnienia ewentualnych prac w sąsiedztwie
pomników przyrody z ZZM.
Ad. 2
Procedura środowiskowa w ramach ZRID – zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.
Ustaliliśmy, że konieczne jest zwrócenie się do Prezydenta Miasta Krakowa z apelem aby wszelkie
inwestycje drogowe realizowane zgodnie z ustawą ZRID, uwzględniały uwarunkowania
środowiskowe, pomimo, że ustawa ta zezwala na ich pominięcie
Ad. 3
Sprzedaż przez gminę Kraków terenu po motelu Krak.
Przeznaczone do zbycia i dzierżawy są dwa obszary: po motelu i po kempingu. Teren po kempingu
jest gęsto zadrzewiony. Wniosek KDO ds. Środowiska, aby do przetargu przeznaczony był tylko
obszar po Motelu Krak, natomiast teren po kempingu wskazany jest do zachowania jako teren
zieleni, docelowo teren parkowy. Tym samym KDO wnosi o odwołanie przetargu.
Ad. 4
Odwodnienia.
Przenosimy do dyskusji na następne spotkanie KDO. W między czasie wysyłamy projekt uchwały
do konsultacji przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, MPWiK oraz do pana
Wiesława Sroczyńskiego.
Padła propozycja Kaspra Jakubowskiego, aby podczas następnych KDO zająć się tematem
renaturyzacji terenów, w tym mokradeł i stawów.
Ad. 5
Relacja sytuacji dot. strefy gniewosza na Zakrzówku.
Jolanta Kapica poinformowała, że w dn. 29.04.2016 r. dostała informację, iż w krakowskim RDOŚ
właśnie odbywa się konferencja prasowa. Był to ostatni dzień, kiedy Regionalny Dyrektor RDOŚ,
był zobligowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do przeprowadzenia
inwentaryzacji i wydania stanowiska ws. uchwalenia strefy dla gniewosza na Zakrzówku.
RDOŚ w Krakowie nie ustanowił strefy ochronnej dla gniewosza. Argumentem było to, że poprzez
ustanowienie strefy, obszar stanie się miejscem do którego nie będą mogli wchodzić mieszkańcy,
choć nie było potrzeby obejmowania strefą całości przedmiotowego obszaru. Wskazane jest, aby
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska odniosła się do sprawy. W dalszym ciągu, bardzo
zasadne jest utworzenie strefy na obszarze zagrożonym, szczególnie tym przeznaczonym pod
zabudowę.
Jerzy Skibiński zadał pytanie kto konkretnie tę sprawę doprowadził do obecnego kształtu decyzji?
Stanowisko KDO ds. Środowiska – powinniśmy zwrócić uwagę RDOŚ w Krakowie , że wskazane
było, aby KDO jako wykazująca niejednokrotnie zainteresowanie tematem Zakrzówka i siedlisk
gniewosza, powinno było być oficjalnie poinformowane o konferencji prasowej. KDO powinna
również zaprosić przedstawicieli RDOś w Krakowie aby uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia w tej
bulwersującej sprawie.
Ad. 6
Zasady planowania przestrzennego – wniosek Jerzego Skibińskiego. Realizacja zasady
zrównoważonego rozwoju Krakowa w Planowaniu Przestrzennym.
Kazimierz Walasz skomentował zaprezentowane przez Skibińskiego Zasady. Kwestie poruszone
w punktach wymagają doprecyzowania.
Jarosław Żółciak – brakuje przewietrzania miasta i krajobrazu kulturowego. Niedoprecyzowane są
zapisy. Wiele obszarów dziś ma charakter naturalny i wymaga ochrony.
Jerzy Skibiński uzasadniał konieczność sformułowania takiego dokumentu
W tej chwili dokument wymaga dopracowania.
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Sprawy bieżące
Kolejne spotkanie KDO odbędzie się w dn. 15.06.2016 r., o godz. 9.00 w Miejskim
Centrum Dialogu.

Przyjete uchwały:
 Uchwała nr 12/2016 w sprawie w sprawie przetargu na sprzedaż i dzierżawę
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w
obrębie 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Radzikowskiego.
Głosowanie:
Za: 9
Wstrzymujących się: 1
Przeciw: 0
 Uchwała nr 13/2016 w sprawie opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami
Zieleni w Krakowie na lata 2016 – 2030
Głosowanie:
Za: 10
Wstrzymujących się: 1
Przeciw: 0
 Uchwała nr 14/2016 w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Głosowanie:
Za: 10
Wstrzymujących się: 1
Przeciw: 0
Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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