Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 15.06.2016 r.
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków
OBECNI

Członkowie KDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Fundacja Otwarty Plan – Małgorzata Małochleb
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
Fundacja Fundusz Partnerstwa – Katarzyna Wychowaniec
Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Lucyna Czyż

Goście
1. ProGea Consulting – Katarzyna Bojorek-Zydroń
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie – Mieczysław Góra, Wiceprezes
Zarządu, Dyrektor Techniczno-Inwestycyjny
3. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Przemysław Barszcz
4. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Przemysław Szwałko
5. Stowarzyszenie "Ogród Grzegórzki" – Rafał Sałek
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Przyjęcie porządku spotkania:
1. Jakie informacje o terenach zieleni Krakowa możemy uzyskać z pomocą nowoczesnych metod,dr
Katarzyna Bajorek-Zydroń, ProGea Consulting
2. Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska UMK dotyczące podjętej w dn. 2.03.2016 r. przez KDO
ds. Środowiska uchwały w sprawie podejmowania interwencji i przetrzymywania dzikich zwierząt w
ośrodku rehabilitacji, Przemysław Barszcz
3. Informacja dotycząca utworzenia Parku Bagry, referuje przedstawiciel ZZM w Krakowie, Przemysław
Szwałko
4. Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska ws. strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia
gospodarki wodnej na terenie Krakowa dla potrzeb UMK
5. Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska ws. zrzutu wód z odwodnień budowlanych oraz opracowania
realnego cennika przez MPWiK w Krakowie za zrzut tych wód
6. Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska ws. zasad planowania przestrzennego
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II. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Przebieg spotkania
Ad. 1
Katarzyna Bajorek-Zydroń: Jakie informacje o terenach zieleni Krakowa możemy uzyskać z pomocą
nowoczesnych metod.
Jedną z metod jest zobrazowanie satelitarne, dla przygotowania mapy pokrycia terenu. Już wktótce p będzie
możliwe wykorzystanie technologii R3 Tree przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Aplikacja będzie niedługo
dostępna. Jest to system oparty na licencji włoskiej dostosowany już do potrzeb polskich. Całość systemu da
możliwość prezycyzyjnego ziwencjonowania zasbów (drzew) w Krakowie, posługiwanie się zdalnym
zamieszczaniem danych zebranych w terenie, udostępnianych później pracownikom (inspektorom) oraz
firmom zajmującym się pielęgnacją i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni w Krakowie.
Ad. 2
Kontynuacja tematu zgodnie z planem. Stanowisko Wydziału Kształtowania Środowiska UMK dotyczące
podjętej w dn. 2.03.2016 r. przez KDO ds. Środowiska uchwały w sprawie podejmowania interwencji i
przetrzymywania dzikich zwierząt w ośrodku rehabilitacji.
Celem jest doprowadzenie do stanu kiedy wykonawca i prowadzący pogotowie dla dzikich zwierząt ma być
skuteczny. Celem nadrzędnym jest pomoc zwierzętom w potrzebie. Ze szczególnym określeniem warunków
transportu, jakosć udzielonej usługi, wyposażenia ośrodka. W kryteriach oceny poza ceną powinny być ujęte
właśnie wymienione wyżej elementy.
Kazimierz Walasz zaznaczył, że w Krakowie potrzebujemy konkretnych zasad i standardów.
Małgorzata Małochleb zaproponowała, aby docelowo stworzyć w Krakowie Miejskie Pogotowie dla Dzikich
Zwierząt, rozwiązując sprawę systemowo, zamiast, jak ma to obecnie miejsce, co roku za pośrednictwem
przetargu lub zapytania o cenę przeprowadzać procedurę, która dla dobrostanu zwierząt w mieście nie
spełnia wymaganych postępem oczekiwań. Pogotowie powinno działać stale w jednym miejscu. Prowadzone
z roku na rok, jak ośrodek miejski, którego ewentualnie jedynie zarządca się zmienia np. co kilka lat, w
zależności od wyniku koncesji (na roboty budowlane i usługi) lub przetargu. Powinniśmy dążyć do
wieloletniego planu utrzymania ośodka.
Przemysław Barszcz, główny specjalista w referacie Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt w WKŚ
UMK, powiedział, że bierze pod uwagę powołanie miejskiego ośrodka dla dzikich zwierząt.
Mariusz Waszkiewicz zadał pytanie, jak postępować ze zwierzętami egzotycznymi. Ten aspekt również
należy ująć w zasadach i standardach postępowania dla wykonawcy.
Zwierzęta egzotyczne znajdowane w Krakowie wymagają szczególnej uwagi, m.in. ze względu na
ratyfikowaną przez Polskę Konwencję CITES, dotyczącą handlu dziką fauną i florą.
Glosowanie nad uchwałą nr 15/2016
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się : 2

Ad. 3
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Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska w sprawie strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia
gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa dla potrzeb UMK.
Celem podjętego przez KDO ds. Środowiska tematu jest doprowadzenie do powstania rozwiązania
systemowego, które będzie między innymi zapobiegało sytuacjom jakie miały miejsce na początku roku
2016 na Stawie Płaszowskim i obniżenia się poziomu wody w zbiorniku w związku z prowadzonymi
pracami budowlanymi.
W spotkaniu KDO wziął udział Mieczysław Góra, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie (MPWiK). Podkreślił, że odpowiedzialnych za zajmowanie się
wodami jest wiele jednostek w Krakowie. Ilość różnego rodzaju niekorzystnych inwestycji z roku na rok się
zwiększa. Zdarzają się przypadki zalania zabudowy. MPWiK zajmuje się tym czego jest właścicielem, czym
zarządza, prowadzi pracę konieczne, zarządzaj sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Ma powstać model
hydrauliczny Krakowa. MPWiK zwróciło się o dofinansowanie jego stworzenia ze środków europejskich.
Przyjęte wiele lat temu wskazanie 600 mm deszczu nie jest dziś już aktualne. Należy zagęścić deszczomierze
na terenie miasta, aby sprawdzać stan opadów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obszarów
zabudowy.
Dla przypomnienia, to nadal ZIKiT jest właścicielem kanałów. Swoje kompetencje ma też Zarząd
Melioracji. Póki co dla MPWiK najważniejsze jest dziś prowadzenia prac na wypadek powodzi jak tej z
2010 roku kiedy zalane zostały m.in. Dębniki. Docelowo prace mają się skupić na całym Krakowie.
Głosowanie nad uchwałą nr 16/2016
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się : 2

Ad. 4
Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska ws. zrzutu wód z odwodnień budowlanych oraz opracowania
realnego cennika przez MPWiK w Krakowie za zrzut tych wód.
Mieczysław Góra (MPWiK) przypomniał, że problem nie jest nowy. Już przy okazji inwestycji na Dąbiu, w
rejonie Stawu Dąbskiego, a ostatnio Stawu Płaszowskiego pojawił się problem zrzutu wód przez
inwestorów. Ale preceder ma też miejsce innych miejscach, w których nie widać różnic, ze względu na brak
np. zbiorników wodnych w pobliżu, które uwidaczniałby realne obiżenie się lustra wód grudtowych.
Okresowy i docelowe wpływy odwodnienia Wydział Architektury UMK powinien żądać projektu
odwodnienia przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
Jeśli chodzi o przepływomierze liczące ilości wód odprowadzanych z inwestycji mogłoby nawet w ich
montaż inwestować MPWiK.
Głosowanie nad uchwałą nr 17/2016
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się : 1
Ad. 5
Informacja Ws. powołania Parku Miejskiego Bagry Wielkie, Przemysław Szwałko z Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie.
Park zlokalizowany zostanie na terenie zielonym, będzie obejmował zbiornik wodny położony w Dzielnicy
XIII Podgórze, pomiędzy ulicami Żołnierską, Kaczą i Bagrowa.
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Podczas spotkania KDO zapoznano się z Regulaminem korzystania z Parku, który poddany był
konsultacjom społecznym jeszcze w grudniu 2015 roku. W pracach nad tym dokumentem brali udział
członkowie KDO ds. Środowiska.
Przemysław Szwałko podał, że planowane jest podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków
zewnętrznych m.in. na odmulanie zbiornika wodnego. Oczekiwane jest, że aktualnie projekt Parku otrzyma
akceptację Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Wiceprezydent Elżbiety Koterby i zostanie zaproponowany
zarządzeniem prezydenta, potem trafi pod komisje RMK i głosowanie. Być może już na najbliższej sesji
RMK w dn. 6.07.2016 r. lub następnej.
Ad. 6
Propozycja uchwały KDO ds. Środowiska ws. zasad planowania przestrzennego. Punkt przeniesiony na
następne spotkanie KDO ds. Środowiska

Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr 15/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15.06.2016 r. w sprawie podejmowania interwencji i
przetrzymywania zwierząt dzikich w ośrodku rehabilitacji
Głosowanie: za: 8, przeciw: 0, wstrzymujących się : 2
- uchwała Nr 16/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15.06.2016 r. w sprawie strategii działań w zakresie
ochrony wód i prowadzenia gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa dla potrzeb Gminy Kraków
Głosowanie: za: 8, przeciw: 0, wstrzymujących się : 2
- uchwała Nr 17/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zrzutu wód z odwodnień
budowlanych oraz opracowania realnego cennika za zrzut tych wód przez MPWiK w Krakowie
Głosowanie: za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się : 1

Sprawy bieżące
Kolejne spotkanie KDO odbędzie się w dn. 20.07.2016 r., o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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