Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 21.09.2016 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. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
5. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
6. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
7. Stowarzyszenie Zielone Kliny – Artur Mucha
8. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
9. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Lucyna Czyż
Goście
1. Studio Sztuki Ogrodowej – Katarzyna Wysocka
2. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – Łukasz Pawlik
3. Fundacja Ecotravel – Marcin Pawlik
OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Przyjęcie porządku spotkania:
1. Informacja na temat Zespołu zadaniowego ds. ochrony zieleni powołanego
przez Prezydenta Miasta Krakowa
2. Wybór przedstawiciela KDO ds. Środowiska do Zespołu zadaniowego ds.
ochrony zieleni powołanego Zarządzeniem Nr 1735/2016 Prezydenta Miasta Krakowa
z dn. 4.07.2016 r.
3. Wybory do składu nowego prezydium KDO ds. Środowiska na okres 09.2016-09.2017
4. Plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na rok 2017, z uwzględnieniem
wniosków do Budżetu Miasta Krakowa
5. Uchwała KDO ws. ustanowienia użytku ekologicznego “Łąki Olszanickie” z
propozycji Stowarzyszenia Nasza Olszanica
6. Uchwała KDO ws. strategii zmiany organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej w
Krakowie
7. Oświadczenie p. Jerzego Skibińskiego ws. ustalenia ilości zieleni w Krakowie
8. Obsadzanie ekranów akustycznych pnączami oraz znakowanie przezroczystych części
ekranów pasami
9. Omówienie sytuacji działki przy ul. Karmelickiej w Krakowie
10.
Sprawy bieżące (m. in. informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu
urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji Parku Zakrzówek w
Krakowie – spotkania z mieszkańcami)
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Przebieg spotkania
Ad. 1
Mariusz Waszkiewicz poinformował o pracach powołanego Zarządzeniem Nr 1735/2016 Prezydenta
Miasta Krakowa z dn. 4.07.2016 r. Zespołu zadaniowego ds. ochrony zieleni. Zespół pracuje nad
wnioskami składanymi przez podmioty inne niż gmina Kraków (w tym przez mieszkańców i
przedsiębiorców).
Zespołem kieruje Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba, zastępcą jest dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska Ewa Olszowska-Dej. W skład zespołu wchodzą pracownicy
Wydziału Kształtowania Środowiska, 2 ekspertów, (jedna osoba z Politechniki Krakowskiej, jedna z
Uniwersytetu Rolniczego), Miejski Architekt Krajobrazu, Główny Architekt Miejski, Miejski
Konserwator Zabytków. Stronę społeczną reprezentują Kazimierz Walasz i Mariusz Waszkiewicz.
Zespół zbiera się w każdy poniedziałek, na 2-4 godzin pracy.
Do zakresu działania Zespołu należy akceptacja proponowanej gospodarki zielenią
lub formułowanie zaleceń i uwag do opracowywanych w Urzędzie Miasta Krakowa decyzji
w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz
z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej.
Jednym z ważnych zadań Zespołu jest wzrost opiniowania zwiększenia ilości kompensacji.
Wg Mariusza Waszkiewicza po dwóch miesiącach pracy jest widoczny postęp w bardziej
rygorystycznych warunkach nasadzania.
Kazimierz Walasz podkreślił, że to cenny Zespół i że do pracy w jego składzie otrzymał on oraz
Mariusz Waszkiewicz zaproszenie do udziału. Zaistniała sytuacja po powołaniu Zespołu wskazuje na
postęp.
W dyskusji zabrał głos Jerzy Skibiński z pytaniem, czy nie można doprowadzić do sytuacji, w której
strona miejska nie będzie wymagała nadzoru strony społecznej?
Kazimierz Walasz odpowiedział, że następuje przemiana społeczna i że nawet przedstawiciele strony
społecznej nie muszą się zgadzać co do konkretnych rozwiązań. Podejmowanie decyzji czasem są
trudne, ale udział strony społecznej sprawia, że są lepiej wypracowywane.
Ad. 2
Wydział Kształtowania Środowiska z pismem z 28.07.2016 r. wystąpił do KDO, aby wydelegować
jeszcze jedną osobę ze strony społecznej w skład zespołu zadaniowego.
Aleksander Staszczyk zaproponował, aby oddelegować Jerzego Skibińskiego w skład Zespołu.
Propozycja została odrzucona przez Jerzego Skibińskiego.
Mariusz Waszkiewicz zaznaczył, że osoba oddelegowana nie musi być członkiem KDO ds.
Środowiska. Zaproponowana została Katarzyna Wysocka, inzynier ogrodnik, właścicielka Studia
Sztuki Ogrodowej zajmująca się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni. Projekty wykonywane
są w nawiązaniu do krajobrazu, zgodnie z zasadami ekologii. Katarzyna Wysocka wyraziła pogląd o
pracy zgodnie ze projektowaniem nie w betonie lecz w zieleni. Od 19 lat pracuje w zawodzie, a 8 lat
prowadzi własną działalność gospodarczą.
Kazimierz Walasz powiedział, że w Zespole potrzebna jest osoba mogąca wskazywać gatunki
dedykowane do nasadzeń kompensacyjnych. Planowo Zespół będzie działał do końca roku 2016 r.
W kolejnym roku powinien być przedłużony. Efekty pracy Zespołu zobaczymy za jakiś czas.
Ustalenia zapadające w czasie pracy Zespołu mają być wiążące przy wydawaniu decyzji przez
Wydziału Kształtowania Środowiska.
Głosowanie nad uchwałą nr 21/2016 ws. oddelegowania Katarzyny Wysockiej w skład Zespołu
zadaniowego
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 2
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Ad. 3
Wybory do składu nowego prezydium KDO ds. Środowiska na okres 09.2016-09.2017
Po dyskusji związanej z niefrasobliwym terminem wybierania nowego składu prezydium KDO ds.
Środowiska przypadającego na wrzesień, a nie na styczeń nowego roku, obecni poddali pod
głosowanie nową formułę. Skład prezydium KDO wybrany w dn. 21.09.2016 r. będzie obowiązywał
do pierwszego terminu, w którym w nowym roku spotka się się Komisja. Tym samym na
przewodniczącego bez zmiany do zakończenie prac w 2016 roku wybrani zostali Mariusz
Waszkiewicz, na zastępcę Kasper Jakubowski, na sekretarza Małgorzata Małochleb.
Głosowanie nad uchwałą nr 22/2016 ws. składu prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Środowiska
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 4
Plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na rok 2017, z uwzględnieniem wniosków do Budżetu
Miasta Krakowa
Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ZZM w Krakowie przedstawił prezentację opisującą podjęte w
ostatnim roku działania przez ZZM. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dodatkowo w dyskusji padały pytania dotyczące dalszych losów Stawu Płaszowskiego i Przylasku
Rusieckiego. W odpowiedzi Łukasz Pawlik podał, że to ZIKiT zarządza wodami i odwodnieniami.
Małgorzata Małochleb pytała o możliwość dostępu internautów do systemu inwentaryzacji drzew w
Krakowie. Odpowiedź: będzie w późniejszym czasie częściowo udostępniony.
Mariusz Waszkiewicz podkreślił, że w prezentacji brak było mowy o planach dla zabezpieczenia lub
wskazania terenów do nowych nasadzeń. Łukasz Pawlik odpowiedział, że rozpoznana jest dobra
praktyka w Gdańsku, gdzie powstał bank nasadzeń nowych drzew, przy stworzeniu platformy
pomogła Fundacja Koduj dla Polski. Być może Kraków również mógłby mieć podobny system.
Łukasz Pawlik podał, że w planie budżetu nie zostały pokazane pełne dane dotyczące wykupów,
gdyż to leży w gestii Wydziału Skarbu Miasta.
Padły słowa pochwały ze strony niektórych członków KDO dla prac ZZM i postępu w utrzymaniu
terenów zieleni w stosunku do lat ubiegłych kiedy zielenią zarządzał ZIKiT.

Ad. 5
Uchwała KDO ws. ustanowienia użytku ekologicznego “Łąki Olszanickie” z propozycji
Stowarzyszenia Nasza Olszanica
Po zapoznaniu się z wcześniej przesłaną do członków KDO propozycją uchwały przystąpiono do
głosowania.
Uchwala nr 23/2016
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujący się: 0
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Ad. 6
Uchwała KDO ws. strategii zmiany organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej w Krakowie
Po zapoznaniu się z treścią uchwały przystąpiono do głosowania:
Uchwala nr 24/2016
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymujący się: 3
Sprawy bieżące, wolne wnioski:
Oświadczenie p. Jerzego Skibińskiego ws. ustalenia ilości zieleni w Krakowie. Zadał pytanie ile jest
terenów zieleni, w związku z tym, że w dniu 4.07.2016 r. władze miasta podały informację, że
terenów pokrytych roślinnością w Krakowie jest 70%, a terenów zieleni 55%. Następnie
przedstawione zostały przez Jerzego Skibińskiego dane statystyczne GUS dotyczące zieleni w
miastach Polski. Wg. tych danych Kraków wypada niekorzystnie na tle innych miast.
Kazimierz Walasz przypomniał, że powinniśmy się dowiedzieć, jak wygląda inwentaryzacja
oklejonych ekranów akustycznych oraz w ich obsadzanie pnączami. Wskazane jest, aby na kolejnym
spotkaniu usłyszeć głos ZIKiT w tej sprawie.
Małgorzata Małochleb poinformowała, że w dniach 23.09 (godz. 18) w Ambasadzie Krakowian, ul.
Stolarska 6 odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji ekologicznych z projektantami
zwycięskich prac w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji Parku
Zakrzówek w Krakowie. Natomiast w dn. 30.09.2016 r. (godz. 18.30) odbędzie się w Pałacu
Krzysztofory otwarta dla mieszkańców debata poświęcona projektom, którą współorganizują
organizacje społeczne.
Kolejne spotkanie KDO planowo odbędzie się 19.10.2016 r.
Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr 21/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.09.2016 r. ws. oddelegowania trzeciej osoby
do pracy w Zespole zadaniowym ds. ochrony zieleni
Głosowanie: za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2
- uchwała Nr 22/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.09.2016 r. ws. składu prezydium Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Głosowanie: za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
- uchwała Nr 23/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. z dnia 21.09.2016 r. ws.
ustanowienia użytku ekologicznego “Łąki Olszanickie”
Głosowanie: za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
- uchwała Nr 24/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. z dnia 21.09.2016 r. ws. strategii
zmiany organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej w Krakowie
Głosowanie: za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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