Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 05.10.2016 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 na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
6. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
7. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska
8. Stowarzyszenie Zielone Kliny – Artur Mucha
9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
10. Fundacja Aeris Futuro – Aneta Duch
11. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Lucyna Czyż
Goście
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biuro Planowania Przestrzennego, UMK – dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak
Biuro Planowania Przestrzennego, UMK – Joanna Karaś-Janik
Biuro Planowania Przestrzennego, UMK – Paweł Mleczko
Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Przemysław Barszcz
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Adam Cebula
Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" – Tomasz Firer
Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" – Artur Kołacz
Fundacja Aeris Futuro – Donata Adler

OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Porządek spotkania
1. Informacje Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczące pogłębiania Stawu
Płaszowskiego oraz zabezpieczenia ekranów akustycznych.
2. Wybór przedstawiciela KDO ds. Środowiska do wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz do
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony zieleni.
3. Informacje bieżące Biura Planowania Przestrzennego, w tym projekt planu zagospodarowania
przestrzennego Ogród Akademicki oraz ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa.
4. Trwający plebiscyt w postaci ankiety ws. projektu koncepcji na zagospodarowanie Parku Zakrzówek.
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Przebieg spotkania
Ad. 1
Dot. Stawu Płaszowskiego
Adam Cebula z ZIKiT w Krakowie, udzielił informacji w sprawie pogłębienia Stawu Płaszowskiego. ZIKiT
zlecił przygotowanie koncepcji, z czasem realizacji do końca października 2016. Jeśli chodzi o strukturę
własności to 30 procent stanowi własność prywatna. Obecnie nie wiadomo, czy właściciele zgodzą się na
prace w zbiorniku wodnym. Miało miejsce kilka spotkań odnośnie stawu. Wydział Kształtowania
Środowiska UMK zlecił wykonanie ekspertyzy o przyczynach obniżenia zwierciadła wody oraz ekspertyzę
środowiskową. Dyspozycyjność obszaru dotyczy tylko części zarządzanej przez Gminę Miejską Kraków.
Dot. ekranów akustycznych
Adam Cebula wypowiedział się, że ZIKiT zarządza 15 tysiącami metrów kwadratowych ekranów, 42
obiektami. Koszt roczny utrzymania to 0,5 mln zł. Przykładowo na ul. Grota-Roweckiego wykonano
oklejenie 2300 m2 za koszt 90 tys. złotych. W planie jest zlecenie firmie zewnętrznej oklejenie ekranów na
następujących estakadach: Opolska, 29 listopada, Zakopiańska, Tischnera – w sumie około 3 tys. m2.
Jednocześnie ZIKiT jest otwarty na zgłoszenie nowych miejsc – ekranów przeźroczystych, które powinny
zostać oklejone pasami.
Kazimierz Walasz sugeruje, aby KDO zwróciło się do Prezydenta Miasta Krakowa o wyasygnowanie
środków na objęcie oklejeniem obszaru całego miasta.
Artur Mucha zapytał czy są statystki śmiertelności ptaków?
Adam Cebula odpowiedział że ZIKiT nie dysponuje takimi statystykami. Jednak jeśli organizacje
ekologiczne – ornitologiczne dysponują danymi prosi o dostarczenie.

Ad. 2
Wybór przedstawiciela KDO ds. Środowiska do wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony zieleni
Przez Mariusza Waszkiewicza została odczytana propozycja uchwały, w odpowiedzi na pismo w tej sprawie
skierowane przez Wydział Kształtowania Środowiska (WKŚ), w której zaznacza, że KDO wskaże swojego
przedstawiciela po uzgodnieniu procedury konsultowania dokumentów o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Kazimierz Walasz przypomniał, że w KDO pełni się funkcje dobrowolnie, w godzinach po pracy. W piśmie
z WKŚ wymagania dot. osoby zostały zbyt wysoko określone. Powinno być wskazane, że chodzi o osobę,
która będzie uczestniczyła, a nie wykonywała pracę za pracowników zatrudnionych ze stosunkiem pracy w
Urzędzie Miasta Krakowa.
Głosowanie nad uchwałą nr 24/2016 w sprawie wyboru i zakresu prac przedstawiciela Komisji w
procedurze wydawania przez Wydział Kształtowania Środowiska opinii do decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony zieleni.
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Ad. 3
Informacje bieżące Biura Planowania Przestrzennego (BPP), w tym projekt planu zagospodarowania
przestrzennego Ogród Akademicki oraz ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa.
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Informacja bieżąca ws. projekt planu zagospodarowania przestrzennego Ogród Akademicki została
przedstawiona przez Joannę Karaś-Janik z Biura Planowania Przestrzennego UMK. Omówiono zagadnienia
dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu na terenie objętym projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru “Pychowice-Ogród Akademicki” w Krakowie.
BBP prosi o uwagi i wnioski do zaprezentowanego planu miejscowego.
KDO przyjęło uchwałę ws. w przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa (wrzesień 2016). Analiza
zasadności oraz opracowanie dostępne są na stronie internetowej:
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=84941
Załącznik graficzny: https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=84945
Głosowanie nad uchwałą nr 25/2016 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 4
Trwający od 1.10.2016 r. internetowy plebiscyt w postaci ankiety ws. projektu na zagospodarowania Parku
Zakrzówek. Członkowie KDO ds. Środowiska z niepokojem przyjęli informację o tym, że głosowanie nad
wyborem projektu na zagospodarowanie Parku Zakrzówek nie odbywa się metodą wyboru projektów jak w
Budżecie Obywatelskim miasta Krakowa.
Brak weryfikacji za pomocą nr PESEL oraz adres e-mail zostawia wiele możliwości do nadużyć i sprawi, że
wynik będzie nie tylko niewiarygodny, dający możliwości manipulacji oddawaniem głosu przez Internet, ale
i taka forma głosowania bardzo zniechęca mieszkańców Krakowa, osoby rzeczywiście zainteresowane i
zajmujące się dobrostanem przyrody obszaru Zakrzówka do wzięcia udziału w tak nieprofesjonalnie
przygotowanym głosowaniu.
KDO ds. Środowiska wnioskuje o przeprowadzenie nowego głosowania na zasadach analogicznych, jak
głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego.
Głosowanie nad uchwałą nr 26/2016 ws. wyboru koncepcji na zagospodarowanie Parku Zakrzówek w
Krakowie
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Wolne wnioski
Jerzy Skibiński wniósł, aby projekt Kodeksu Urbanistycznego został poruszony na następnym spotkaniu
KDO, ze względu na niewystarczający czas na zapoznanie się i przedyskutowanie tematu.
Przedstawicielki Fundacji Aeris Futuro zgłosiły, że w dn, 28-29.10.2016 r. odbędzie się w Krakowie
Klimaton. Więcej szczegółów zostanie lub zostało już przesłanych e-mailem.
Przedstawiciel stowarzyszenia Nasza Olszanica złożył - podziękowanie dla KDO ds. Środowiska za
poparcie starań o utworzenia użytku ekologicznego "Łąki Olszanickie".
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Małgorzata Małochleb poinformowała o spotkaniach, które odbędą się w Ambasadzie Krakowian przy ul.
Stolarskiej, dotyczących Mobilności pieszych i rowerzystów (6, 7, 11 i 13.10.2016 r.).
Kolejne spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska ma się odbyć zgodnie z planem
rocznym - 19.10.2016 r., MCD, ul. Bracka 10.

Przyjęte uchwały:
- uchwała Nr 24/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 05.10.2016 ws. wyboru i zakresu prac przedstawiciela
Komisji w procedurze wydawania przez Wydział Kształtowania Środowiska opinii do decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony
zieleni.
Głosowanie: za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1
- uchwała Nr 25/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 05.10.2016 ws. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta
Krakowa
Głosowanie: za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
- uchwała Nr 26/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 05.10.2016 ws. wyboru koncepcji na
zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie
Głosowanie: za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1

Protokołowała,
Małgorzata Małochleb
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