Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
kdo.srodowisko@tlen.pl

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w 2016 r.
Na początku 2016 r. w skład powołanej KDO wchodzili przedstawiciele 16 organizacji ekologicznych:
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
2. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
3. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
4. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
5. Fundacja Fundusz Partnerstwa
6. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
7. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
8. Fundacja Aeris Futuro
9. Fundacja Sendzimira
10. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
11. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
12. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
13. Fundacja Otwarty Plan
14. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
15. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich.
16. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.
oraz przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
W ciągu 2016 r. do KDO przystąpiły dwie organizacje – stowarzyszenie Zielone Kliny,
Stowarzyszenie Nasza Olszanica, natomiast rezygnację złożyła Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych.
Członkowie KDO ds. Środowiska wg. stanu na dz. 31.12.2016:
1. Fundacja Aeris Futuro
2. Fundacja Fundusz Partnerstwa
3. Fundacja Otwarty Plan
4. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
5. Fundacja Sendzimira
6. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
8. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
10. Stowarzyszenie Nasza Olszanica
11. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
12. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich
13. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
14. Stowarzyszenie Zielone Kliny
15. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
16. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
17. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
18. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
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W 2016 r. KDO ds. Środowiska odbyła 12 posiedzeń i podjęła 33 uchwały (w załączeniu lista
uczestników oraz podjęte uchwały):

1) 10.02.2016
 Uchwała nr 1/2016 ws. zmiany planu zagospodarowania Bulwarów Wisły
 Informacja o wpływie lotniska Kraków Airport w Balicach na środowisko naturalne –
prezentacja Kraków Airport oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków Balice
 Uchwała nr 2/2016 ws. wprowadzenia zakazu udostępniania gruntów miejskich cyrkom
wykorzystującym zwierzęta
 Uchwała nr 3/2016 ws. w sprawie sprawowania kontroli nad dzikimi zwierzętami

2) 02.03.2016


Stanowisko mieszkańców Klin Borkowskich nt. wydzielenie terenów przeznaczonych na
rekreację oraz ochronę łąk trzęślicowych



uchwała nr 4/2016 Petycja do Prezydenta Krakowa w sprawie działań zmniejszających
bieżący poziom zanieczyszczenia powietrza



uchwała nr 5/2016 w sprawie celowości nasadzania na obszarach zieleni miejskiej Krakowa
Paulowni (CLON IN VITRO 112) oxytree



uchwała nr 6/2016 w sprawie podejmowania interwencji i przetrzymywania zwierząt dzikich
w ośrodku rehabilitacji



uchwała nr 7/2016 w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Kraków części działek nr
322/65 i 322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonych w rejonie ul. Krzywda w Krakowie

3)

30.03.2016


uchwała nr 8/2016 w sprawie w sprawie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku
Narodowego



uchwała nr 9/2016 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Rejon Ulicy Koszykarskiej.



uchwała nr 10/2016 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Rudawy w
Krakowie.



uchwała nr 11/2016 w sprawie propozycji Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie podjęcia przez
KDO uchwały - oceny władz Krakowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego
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4) 27.04.2016
 relacja przedstawicieli Stowarzyszenia Zielone Kliny na temat aktualnej sytuacji
przyrodniczej na Klinach Borkowskich,
 Problem odwodnień w czasie inwestycji budowlanych, szczególnie w okolicy zbiorników
wodnych, cieków i źródlisk . Prezentacją dr inż. Mariusza Czopa z Katedry Hydrogeologii i
Geologii

Inżynierskiej

Akademii

Górniczo-Hutniczej

na

temat

“Roli

wody

w

zrównoważonym zagospodarowaniu miasta Krakowa – propozycje kompleksowych
rozwiązań”. Dyskusja z udziałem przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska UMK,
RDOS,

BPP,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Małopolskiego,

Wydziału

Architektury I Urbanistyki UMK,
5)

18.05.2016
 Dyskusja nad dokumentami strategicznymi “Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w
Krakowie na lata 2017-2030” i “Strategia Rozwoju Krakowa 2030”
 Dyskusja nad procedurami środowiskowymi w ramach ZRID, czyli zezwoleń na realizację
inwestycji drogowej


uchwała nr 12/2016 w sprawie w sprawie przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w obrębie 40
jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Radzikowskiego.



uchwała nr 13/2016 w sprawie opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami
Zieleni w Krakowie na lata 2016 – 2030



uchwała nr 14/2016 w sprawie w sprawie w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych

 informacja dotycząca wniosku o ustanowieniu strefy gniewosza na Zakrzówku
 dyskusja w sprawie propozycji

Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie podjęcia przez

KDO

uchwały - oceny władz Krakowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego

6) 15.06.2016
 Jakie informacje o terenach zieleni Krakowa możemy uzyskać z pomocą nowoczesnych metod,
- prezentacja ProGea Consulting
 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,
 uchwała nr 15/2016 w sprawie podejmowania interwencji i przetrzymywania zwierząt dzikich
w ośrodku rehabilitacji.
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 Informacja dotycząca utworzenia Parku Bagry - prezentacja przedstawiciela ZZM w Krakowie,
 dyskusja ws. strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia gospodarki wodnej na
terenie Krakowa dla potrzeb UMK oraz ws. zrzutu wód z odwodnień budowlanych oraz
opracowania realnego cennika przez MPWiK w Krakowie za zrzut tych wód , z udziałem
przedstawiciela MPWiK
 uchwała nr 16/2016 w sprawie strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia
gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa dla potrzeb Gminy Kraków
 uchwała nr 17/2016 w sprawie zrzutu wód z odwodnień budowlanych oraz opracowania
realnego cennika za zrzut tych wód przez MPWiK w Krakowie

7) 21.07.2016


Propozycja uchwały KDO w sprawie zasad planowania przestrzennego, projekt Jerzego
Skibińskiego Projekt uchwały został 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. Uchwała została odrzucona glosami: za 1, przeciw5, wstrzymujących się 3



Omówienie bieżących prac nad koncepcją "Kierunków rozwoju i zarządzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2017-2030"



Uchwała nr 18/2016 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Rejon Fortu Bronowice"



Uchwała nr 19/2016 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Ruczaj – Rejon ulicy Czerwone Maki"



Prezentacja prac nad projektem "Strategii Rozwoju Krakowa 2030" - Wydział Rozwoju
Miasta Krakowa

8) 21.09.2016
 Informacja na temat Zespołu zadaniowego ds. ochrony zieleni powołanego przez Prezydenta
Miasta Krakowa
 Uchwała Nr 20/2016 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w sprawie Zespołu
Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni
 Uchwała nr 21/2016 w sprawie ustanowienie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie
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 Uchwała Nr 22/2016 w sprawie wyboru nowego prezydium KDO.
 Plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na rok 2017 - prezentacja ZZM
 Uchwała nr 23/2016 w sprawie strategii zmian organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej w
Krakowie
 Oświadczenie p. Jerzego Skibińskiego ws. ustalenia ilości zieleni w Krakowie

9) 05.10.2015


Informacje Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczące
pogłębiania Stawu Płaszowskiego oraz zabezpieczenia ekranów akustycznych.



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.


Uchwała 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.


Uchwała nr 25/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa



10)

Uchwała nr 26/2016 w sprawie wyboru koncepcji zagospodarowanie Parku Zakrzówek

19.10.2016


Informacje dotyczące projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.



Uchwała nr 27/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Pychowice – Ogród Akademicki".



Uchwała nr 28/2016 w sprawie włączenie do prac nad projektem budowlanym Parku
Zakrzówek przedstawicieli organizacji społecznych

11)

16.11.2016


Uchwała nr 29/2016 w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.



Uchwała nr 30/2016 w sprawie projektu uchwały RMK oustanowienia pomników przyrody
na terenie miasta Krakowa.
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Uchwała nr 31/2016 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Bagry".



Uchwała nr 32/2016 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"

12)

21.12.2016


Informacja na temat Zespołu zadaniowego ds. ochrony zieleni powołanego przez Prezydenta
Miasta Krakowa



Uchwała nr 33/2016 w sprawie wyboru 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.


Prezentacja Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 20172030

Przedstawiciele KDO ds. Środowiska brali udział w :
 warsztatach z okazji 5lecia KDO mających na celu wypracowanie rekomendacji i propozycji
wdrożenia zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania komisji dialogu obywatelskiego
 spotkaniu w sprawie Białej Księgi Dialogu Obywatelskiego

Sprawozdania z posiedzeń KDO ds. środowiska, w tym podjęte uchwały oraz informacje o
terminach posiedzeń KDO były na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl
http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html
Informacje nt. Działalności KDO ds. środowiska są również publikowane na portalu
społecznościowym

Facebook

grupa

„KDO

ds.

środowiska

Krakowa”

https://www.facebook.com/groups/420321421364606/

Kraków, 22.01.2017 r.
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