Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 21.07.2016 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. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz
4. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
5. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
6. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Magdalena Klarenbach
7. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
8. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
9. Fundacja Fundusz Partnerstwa – Katarzyna Wychowaniec
10. Stowarzyszenie Zielone Kliny – Artur Mucha
Goście
1. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Agnieszka Kowalewska
2. Miejski Architekt Krajobrazu – Katarzyna Rajss-Kałużna
3. Stowarzyszenie "Ogród Grzegórzki" – Rafał Sałek
4. Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea (CUE) – Jarosław Żółciak
OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Przyjęcie porządku spotkania:
1. Propozycja uchwały KDO w sprawie zasad planowania przestrzennego, projekt Jerzego Skibińskiego
2. Omówienie "Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030", Wydział
Kształtowania Środowiska, UMK
3. Propozycja uchwały KDO ws. opracowywanego planu miejscowego “Rejon Fortu Bronowice” project Kazimierza
Walasza
4. Propozycja uchwały KDO ws. opracowywanego planu miejscowego “Rejon ulicy Czerwone Maki” project
Kazimierza Walasza
5. Prezentacja "Strategii Rozwoju Krakowa 2030", Wydział Rozwoju Miasta, UMK
6. Sprawy bieżące

Przebieg spotkania
Ad. 1
Propozycja uchwały KDO w sprawie zasad planowania przestrzennego, projekt Jerzego Skibińskiego została po raz
kolejny wprowadzona pod obrady KDO. Do przesłanej w wersji elektroniczej treści część członków KDO
zaproponowało zmiany zapisów. Członkowie KDO wyrażali duże zainteresowanie dla wspólnego wypracowania tych
zasad, jednak wymaga to dłuższego okresu czasu. Zaproponowane zmiany nie znalazły aprobaty autora projektu. W
związku z propozycją Jerzego Skibińskiego o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, bez jakichkolwiek
zmian treści Przewodniczący poddał ją pod głosowanie.
Głosowanie nad uchwałą
Za: 1
Przeciw: 5
Wstrzymujących się: 3
Uchwała została odrzucona.

Ad. 2
Agnieszka Kowalewska omówiła bieżące prace nad koncepcją "Kierunków rozwoju i zarządzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.
W ostatnim etapie odbyło sie 5 spotkań konsultacyjnych w podziale na stare dzielnice. W całym procesie
konsultacyjnym wpłynęło wiele wartościowych opracowań i koncepcji, w tym często wielostronicowych opisów.
Przyjęta koncepcja prac zawarta w Kierunkach opiera się na dwóch filarach, pierwszy to tereny parków, w tym
parków spacerowych i terenów zieleni urządzonej, drugim terenów o charakterze półdzikim, z zachowanymi relacjami
ekologicznymi i ekologiczno-krajobrazowymi. Te drugie nie muszą być urządzone, jak np. parki czy zieleń forteczna.
Ze względu na ochronę siedlisk roślin i zwierząt które tam bytują często nie należy dokonywać zmian. Natomiast
tereny z enklawami, np. przyrody półdzikiej, urządzane są tylko fragmentarycznie, poprzez wprowadzanie ławek, czy
koszy oraz wyznaczanie alejek spacerowych. Również retencjonowanie wód opadowych jest opracowywane w
Koncepcji. W terenach zieleni powinny być docelowo wprowadzane zbiorniki retencyjne. Prace odbywają się też we
współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego, analizowane są pozwolenia na budowę, wydawane nawet kilka lat
wstecz m.in. Plan Kliny, Szpital Babińskiego, Park rzeczny Wilgi, czy Prądnik Czerwony. Badany jest wpływ decyzji
na zachowanie terenów zieleni. Przynajmniej część pierwsza Koncepcji powinna zostać zredagowana do końca lipca
br. Tworzona jest baza danych przestrzennych. Ok. 5 tys. obiektów jest opisywane. Na jesieni dokument po
dopracowaniu powinien zostać ukończony, poźniej poddany zostanie uzgodnieniom.
Dyskusja:
Kazimierz Walasz zapytał, aby doszczegółowić, czy tereny prywane też są poddane analizie bez względu na
własność, jak np. Dolina Wisły?
Agnieszka Kowalewska odpowiedziała, że jeśli jest to tylko możliwe to tak. Koncepcja powinna wskazywać
te miejsca, które nie zostały zauważone w Studium. Szuka sie możliwości ich ochrony.
Jarosław Żółciak zwrócił uwagę na udostępniony zakres opracowania (w kontekście treści Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2320/2015 z dnia 28.08.2015 r.) i na potrzebę udostępnienia
całego opracowania. Wymienił grupy zagadnień, wskazane w uwagach CUE wobec udostępnionego materiału,
przesłanych w ramach konsultacji Kierunków.
Po zakończeniu opracowany dokument zostanie przedstawiony też NGO i do KDO.
Spotkania 1 i 2 etapu odbywały się, aby zebrać szerokie opinie mieszkańców. Od początku zakładane było, że
będzie zostawiona przestrzeń na wypowiedzenie się w szerszym spojrzeniu.
Katarzyna Rajss-Kałużna poinformowała, że pierwotnie czas pracy nad dokumentem był planowany na
krótszy. Ale ponieważ równolegle powstaje SRK i Uchwała krajobrazowa, wynikiem tego, końcowy dokument
Kierunków zostanie przedstawiony jesienią 2016 r.
Agnieszka Kowalewska dodała, że trwają też prace nad aktualizacją ważnej dla Koncepcji, mapy roślinności
rzeczywistej Krakowa w ramach projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy
jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR”.
(Dla przypomnienia dokument opracowany w l. 2006-2007 dostępny jest na strona BIP:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20495)
Dodała też, że w planie jest przygotowanie schematu koncepcji, w tym broszury.
Janina Żuradzka zadała pytanie czy tereny zieleni znajdujące się wewnątrz podwórek, kwartałowej zabudowy w
centrum Krakowa, w tym terenów prywatnych są brane pod uwagę do zachowania lub ochrony?
Z wyliczeń przyjętych na potrzebę dokumentu wskazane jest, aby w Krakowie przypadało 10 m2 zieleni na
mieszkańca.

Ad. 3
Propozycja uchwały KDO ws. opracowywanego planu miejscowego “Rejon Fortu Bronowice”, nad którym prace
odbywają się w Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury (MKUA). Do zadań MKUA, zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności m.in. opiniowanie projektów miejscowych
planów.
Kazimierz Walasz, jako członek, przedstawiciel KDO ds. Środowiska zreferował, iż w omawianym przez MKUA
terenie należącym do Agencji Mienia Wojskowego (AMW), teren zieleni powinien być zachowny bez zmiany, a teren
oznaczony na planie kolorem brązowy pod zabudowę, teren oznaczony paskami również.
Sugestia, aby plan zabudowy objęte było 5-10%. Ważne aby teren Fortu obronić przed dalszą degradacją.
AMW daje możliwość zabudowy. Plan miejscowy zagwarantuje teren zieleni.
Należy jednak wyznaczyć pas zieleni szerokości 15 m. Zieleń w obrebie Fortu powinna być odpowiednio
kształtowana.
Głosowanie nad uchwałą nr 18/2016
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Ad. 4
Propozycja uchwały KDO przygotowanej przez Kazmierza Walasza ws. opracowywanego planu miejscowego “Rejon
ulicy Czerwone Maki”
Wzdłuż alei dębowo-klonowej wnosi się, aby stworzyć pasy o szerokości 3 x 15 m oraz stworzyć ciągi "Plant
Czerwone Maki", jako istotny ciąg rekreacyjny i pieszy.
Propozycja:
Jedna z głównych propozcji to odsunięcie drogi dojazdowej od przyszłego osiedla do al. dębowo-klonowe.
Głosowanie nad uchwałą nr 19/2016
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 5
Prezentacja "Strategii Rozwoju Krakowa 2030" przez zastępcę dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa, Jacka
Woźniaka.
Równolegle prowadzone są prace nad różnymi dokumentami. Zgodnie z uchwałą o samorządzie gminy, to właśnie
Strategia Rozwoju Miasta (SRK) jest dokumentem najważniejszym, obok Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). Tego typu strategia sektorowa i programy branżowe powinny być
spójne ze sobą.
Strategia z założenia zajmuje się najważniejszymi sprawami dla miasta, nie jest to tylko strategia urzędu miasta. A
wręcz jest terytorialna, bo interesuje nas Gmina Miejska Kraków, ale też Krakowski Obszar Metropolitarny. Ta
Strategia ma się też tyczyć tego co wokół Krakowa się odbywa. Miasto nie kończy się na granicach. Zachodzi tu
redefinicja postrzegania miasta. Finansowanie strategii to nie tylko źródła własne.
Strategia to swoista umowa społeczna. Powinna mieć wskaźniki, co nie jest powszechne w innych strategiach miasta.
Wymaga też ram finansowych. Ale też benchmarkingu, czyli Krakowa na tle.
Strategia opracowywana bierze pod uwagę powiązania funkcjonalne, a w tym miasto na tle innych miast europejskich,
ale tez bliżej np. porównania ze Śląskiem, czy Warszawą.
Second-tier cities porównanie, że Kraków może być brany pod uwagę, w związku z tym, ze Polska ma strukturę wielu
mocno rozbudowanych miast. Kraków powinien być drugim po Warszawie ośrodkiem.
Horyzont czasowy w tej Strategii brany jest pod uwagę rok 2030, ale też bliższy rok 2020.

W miesiącach jesiennych odbędzie się ciąg dalszym dialogu społecznego (wrzesień-listopad) aby mieć przekonanie,
że to będzie dokument optymalny. Procedowanie przez Radę Miasta Krakowa powinno się odbyć w listopadzie i
grudniu.
Uwagi w dyskusji:
Kazimierz Walasz - w SRK brakuje warstwy przyrodniczej. W porównaniu z wieloma innymi miastami, Kraków jest
bardzo wyjątkowy, a nie widać odzwierciedlenia tego w dokumencie.
Mariusz Waszkiewicz - SRK powinna mocniej wskazywać na wartości przyrodnicze i środowiska naturalnego
Krakowa, z terenami wartościowymi krajobrazowymi, jak choćby z trzema terenami Natury 2000, obszarami
przyrody o nagromadzeniu wartości i walorów często nie spotykanych w kraju i zagranicą. Zapytał też, jak wyglądać
będą planowane nakłady finansowe na zajęcie się takimi terenami jak np. Przylasek Rusiecki.
Kasper Jakubowski - brak smart nature, sąsiedztwa przyrodniczego, plus powiązań i połączeń, jak zielone pasy (green
belt). Dobrze znany jest wpływ dobrego stanu i sąsiedztwa przyrody na znaczącą poprawę jakości życia. Jakość życia
jest niewystarczająco opisana i warto, aby znalazła się w niej przestrzeń do opracowania.
Małgorzata Małochleb - może skoro SRK jest w trakcie opacowania, jednak zmieści się zmiana w postaci dodania
wartości środowiska naturalnego, cennej przyrody, ważnej na skale nie tylko regionu ale Europy.
Zasadniczą kwestia interesujaca zebranyc to: jak możemy te ważne cele strategiczne środowiskowe przedstawić
skutecznie w SRK? Między innymi kwestię wykupu terenów, powstawanie centrów edukacji ekologicznej.
Ad. 6
Sprawy bieżące
Małgorzata Małochleb poinformowała, że do 29.07.2016 r. trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej.
Szczegóły: http://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/
Kasper Jakubowski poinformował, że w dniach 26-29.07 w ramach ŚDM, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
włączył się w powstanie i organizację ekologicznej wioski Laudato si' na Festiwalu Młodych w Parku Krowoderskim.
Głównym organizatorem jest Global Catholic Climate Movement (GCCM - Światowy Ruch Katolików na Rzecz
Ochrony Klimatu).

Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr 18/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. w sprawie opracowywanego planu miejscowego
“Rejon Fortu Bronowice”.
Głosowanie: za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1
- uchwała Nr 19/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. w sprawie uchwały KDO ws. opracowywanego
planu miejscowego “Rejon ulicy Czerwone Maki”.
Głosowanie: za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0

Protokołowała
Małgorzata Małochleb

