Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 03.03.2017r.
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków
OBECNI:
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Fundacja Otwarty Plan - upoważnienie Mariusz Waszkiewicz
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. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Magdalena Klarenbach
8. Stowarzyszenie Zielone Kliny Małgorzata Mucha
9. Stowarzyszenie Nasza Olszanica - Tomasz Fiszer
10. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jolanta Zając
GOŚCIE:
1. Krystyna Śmiłek –Zastępca Dyrektora, Wydział Kształtowania Środowiska, UMK
2. Przemysław Szwałko – Zarząd Zieleni Miejskiej
3. Grzegorz Stawowy – Przewodniczacy Komisji Planowania i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Krakowa
4. Mariusz Czop – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH
5. Maciej Różycki – Referat Ochrony Środowiska, WKŚ, UMK
6. Tadeusz Bochnia – MPWiK
7. Joanna Ibek - Wydział Kształtowania Środowiska, UMK
8. Gnieszka Mydłowska - Wydział Kształtowania Środowiska, UMK
9. Katarzyna Biegun - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza oraz
przedstawienie porządku nadzwyczajnego posiedzenia
Porządek spotkania
1. Propozycja standardów postępowania UMK w zakresie ochrony wód i gospodarki
wodnej na terenie Krakowa
2. Propozycja działań dotyczących ochrony drzew w Krakowie
3. Wolne wnioski
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Przebieg spotkania
Ad.1
Posiedzenie rozpoczęło się od prezentacji “Woda w miastach”, przedstawionej przez
Mariusza Czopa pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .
Prezentacja w załączeniu.
Dyskusja;
Krystyna Śmiłek – WKŚ –Wody podziemne na terenie miasta Krakowa są wykorzystywane
np. poprzez ujęcie Mistrzejowickie (eksploatowane przez MPWiK S.A.), ujęcie wody
na ul. Tetmajera (eksploatowane przez Spółkę Wodną), ujęcie wody Pas „A” i „D” dla
potrzeb Arcelor Mittal Poland.
Działania podejmowane przez miasto w celu zasilania wód podziemnych to m.in.
dofinansowanie do realizacji zbiorników retencyjnych służących do zatrzymania wody
opadowej w miejscu jej powstawania i jej wykorzystanie dla potrzeb gospodarstwa,
wprowadzenie w decyzjach o warunkach zabudowy i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapisów o zachowaniu powierzchni przepuszczalnych
ułatwiających przesiąkanie wody do gruntu.
Realizacja inwestycji z kondygnacjami podziemnymi poniżej poziomu zwierciadła wody
podziemnej związana jest z prowadzeniem odwodnień budowlanych. WKŚ wystąpił z
pismem do MPWIK S.A. o montowanie urządzeń pomiarowych na rurociągach
odprowadzających do miejskiej sieci kanalizacyjnej wody z odwodnień wykopów celem
monitorowania ilości zrzucanej wody do kanalizacji. W chwili obecnej opłata za
odprowadzenie wód z odwodnienia naliczana jest ryczałtowo.
WKŚ wystąpił do Wydziału Architektury i Urbanistyki o przygotowanie procedury dla
kompletności dokumentów sporządzanych w ramach projektowania odwodnień budowlanych.
Projekt odwodnień budowlanych winien być załącznikiem do wniosku o pozwolenie
na budowę.
Realizacja odwodnień wymaga również kontroli ze strony PINB, przy udziale zatrudnionego
tam hydrogeologa.
Wydana została koncesja dla przedsiębiorcy na wydobywanie wody leczniczej ze złoża
„Mateczny”. Woda nie jest udostępniana mieszkańcom. Mimo tego brak jest podstaw
prawnych do cofnięcia koncesji przez marszałka.
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie. Sieć monitoringu wód podziemnych w latach 2013-2015 nie
obejmowała punktu na terenie miasta Krakowa.
Kompetencje związane z ochroną wód przypisane są organom wskazanym w ustawach.
Wobec powyższego powołanie zespołu jest bezzasadne. Słusznym byłoby wsparcie już
istniejących organów kontrolnych.
Tadeusz Bochnia - MPWiK - ze względu na trudności w opomiarowaniu i koszty MPWiK
stosuje ryczałt za zrzut wody odwodnieniowej, uważa, że kwota utraconych korzyści dużo
mniejsza niż przedstawiona w prezentacji (wskazania przepływomierzy) ale MPWiK jeszcze
raz pochyli się nad problemem opomiarowania zrzutu wody.
Katarzyna Biegun - RZGW - działa bariera odwodnieniowa, ale RZGW zajmuje się raczej dużo

szerzej problemem wody, zwłaszcza problemami powodzi. RZGW płaci MPWiK za zrzut
wody 2 mln zł rocznie.
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Mariusz Czop - Może warto się zastanowić czy zamiast płacić za zrzut wody nie można by jej
sprzedawać, np do podlewania, mycia ulic. Obecnie działa na terenie miasta jeden punkt
monitorowania ale dotyczy jakości wód. W Krakowie wody dobrej jakości znajdują się na
północy i wschodzie miasta, Bonarka to przykład wód zanieczyszczonych przez
poprzemysłowe tereny Białych Mórz. W Polsce są prowadzone działania dot.
zanieczyszczenia gleby a wody są w tej kwestii pomijane bo jest luka prawna. Może w
związku z działaniami rządowymi (tworzenie jednostki Wody Polskie) pojawią się nowe
możliwości.
Kazimierz Walasz - Nowa jednostka zajmująca się sprawą wód w mieście jest potrzebna,
gdyż obecnie występuje rozproszenie kompetencji między Działem Odwodnień w ZIKiT,
ZZM i MPWiK oraz WKŚ.
Mariusz Waszkiewicz - KDO ds. Środowiska powinno zwrócić się do Prezydenta i Rady
Miasta Krakowa z wnioskiem o pozyskanie środków i opracowanie programu monitoringu
wód. Jest to konieczne gdyż straty w środowisku przez brak działań w tej kwestii są
niepowetowane, przykład to Staw Płaszowski.
Grzegorz Stawowy - RMK - W związku z działaniami zmierzającymi do utworzenia Zarządu
Inwestycji Miejskich będą korygowane zakresy obowiązków poszczególnych wydziałów.
Możliwe więc, że któraś z jednostek która utraci część swych kompetencji mogłaby przejąć
działania na rzecz wód np. ZIKiT
Ad.2
Mariusz Waszkiewicz - przedstawił projekt uchwały KDO w sprawie masowej wycinki drzew
i zaproponował, aby UMK spytał Regionalną Izbę Obrachunkową czy pielęgnowanie
prywatnych terenów zielonych jest możliwe w świetle tego, że dopuszcza się finansowanie
np. usuwania azbestu w prywatnych domach.
Maciej Różycki - WKŚ - uznał za słuszne działania w sprawie zahamowania wycinki drzew
ale podatki za tereny zielone od osób prywatnych są zbyt niskie, by ich obniżenie mogło
radykalnie zmienić sytuację. W chwili obecnej do Rady Miasta zgłoszono 200 nowych
pomników przyrody. Należy działać w ten sposób aby uzyskać zgodę właściciela na
ustanowienie pomnika przyrody na jego terenie, gdyż jest większa szansa na jego
przetrwanie. Liczy na wsparcie organizacji pozarządowych w tych działaniach. Obecnie w
opinii prawników UMK, nie można finansować pielęgnacji prywatnych terenów zielonych ze
środków Gminy ale może zapytanie do RIO jest zasadne. Wprowadzenie w planach
zagospodarowania obszarów chroniących drzewa już się zdarza, ale nie jest to działanie
częste.
Jak chodzi o parki krajobrazowe to nie stanowią one zbyt dużej ochrony - brak planów
ochronnych i kompetencji. Wspieranie sejmików w sprawie ochrony drzew potrzebne i
słuszne.
Grzegorz Stawowy - RMK - W chwili obecnej procedowana jest w Radzie Miasta Krakowa
rezolucja skierowana do rządu w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie dot. wycinki drzew,
gdyż w mieście dochodzi do masowego wycinania drzew nawet na terenach oznaczonych w
planach miejscowych jako ZP, np.w planie Czyżyny. Do przegłosowania rezolucji zabrakło
1głosu i ponownie będzie głosowana za 2 tygodnie – można więc jeszcze zgłaszać poprawki.
Uchwalanie planów ochronnych jest trudne i budzi wiele emocji np. w Kantorowicach.
Dzierżawa i pielęgnacja gruntów prywatnych, to problem np. Park Wincentego a Paulo –
sprawa alejek jest obecnie w RIO.
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Przemysław Szwałko - ZZM - proponuje włączenie do rezolucji punktu dot. konieczności
stosowania ustawy i rozporządzenia o ochronie gatunkowej i konieczności posiadania przed
wycinką opinii np. ornitologa, gdyż często wycinane są drzewa stanowiące siedliska
chronionych gatunków ptaków, nietoperzy czy owadów, a właściciele twierdza, że nic nie
wiedzieli o chronionych gatunkach.
Ad.3
Członkowie KDO, obecni na posiedzeniu, otrzymali bezpłatne egzemplarze „Atlasu pokrycia
terenu i przewietrzania Krakowa”.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Jolanta Kapica
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