Uchwała nr 16/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia gospodarki wodnej na terenie
miasta Krakowa dla potrzeb Gminy Kraków

Z uwagi na znaczne skutki środowiskowe prac odwodnieniowych prowadzonych na terenie miasta
Krakowa, ujawnione ostatnio w związku z osuszeniem Stawu Płaszowskiego, uchwala się co następuje:
1. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi o niezwłoczne wystąpienie Urzędu Miasta
Krakowa do instytucji posiadających specjalistyczną i udokumentowaną wiedzę z zakresu
hydrogeologii i geologii obszaru aglomeracji miejskiej Krakowa o przygotowanie strategicznego
opracowania w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa.

2. Strategiczne opracowanie powinno obejmować ogół zagadnień związanych ze środowiskiem
wodnym miasta Krakowa, w tym w szczególności, propozycje:


uregulowania kwestii związanych z odwodnieniami budowlanymi, dla uniemożliwienia
zaistnienia poważnych szkód w środowisku (jak ostatnio w przypadku Stawu
Płaszowskiego),



minimalizacji niekorzystnych przeobrażeń środowiska wodnego w związku z postępującą
urbanizacją,



opracowania zestawu procedur i katalogu najbardziej wiarygodnych metod dla oceny
realnego wpływu inwestycji budowlanych i przemysłowych na środowisko wodne,



opracowania zasad kontroli i weryfikacji jakości opracowań hydrogeologicznych, w tym w
oparciu o zespoły ekspertów wspierających wydziały UMK



podjęcia działań zmierzających w kierunku lepszej ochrony wód i właściwej gospodarki
wodnej a także renaturyzacji środowiska wodnego na terenie miasta,



opracowania założeń dla systemów bieżącej kontroli stanu ilościowego i jakościowego wód
na terenie miasta.

Uzasadnienie:
Postępująca w dużym tempie urbanizacja miasta Krakowa w coraz większym stopniu wpływa na stan
środowiska wodnego na jego obszarze. Analiza wpływu inwestycji prowadzonych i planowanych do
realizacji w Krakowie prowadzona jest zazwyczaj w sposób jednostkowy, bez kompleksowego zrozumienia
uwarunkowań geologicznych i hydrogeologicznych. Wody podziemne jako ważny element środowiska w
ogóle nie są uwzględniane w planach i strategiach zagospodarowania miasta. Aktualnie nie istnieją również

żadne narzędzia dla kontroli stanu środowiska wodnego na terenie miasta zarówno pod kątem ilościowym
jak i jakościowym.
Mając na uwadze aktualne trendy w zakresie renaturyzacji wód na obszarach zurbanizowanych oraz dla
optymalnego prowadzenia ochrony wód i gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa konieczne jest
opracowanie strategicznego dokumentu obejmującego w/w kwestie, pod roboczym proponowanym tytułem
„Program kompleksowego urządzenia wód dla terenu miasta Krakowa”.

