Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 20.09.2017 r.
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Fundacja Otwarty Plan – z up. Kasper Jakubowski
3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – z up. Mariusz Waszkiewicz
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
5. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
6. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” – Tomasz Fiszer
7. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
9. Stowarzyszenie Zielone Kliny - z up. Mariusz Waszkiewicz
10. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jolanta Zając
Goście
1. Ewelina Grzegorek - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
2. Dorota Sawa - Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
3. Przemysław Szwałko - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
4. Katarzyna Muniak - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie,
5. Filip Niewęgłowski - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
6. Izabela Machowska - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
7. Grzegorz Styś – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
8. Paweł Senderek – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
OBRADY
W dn. 20 września 2017 r. o godz. 9 w Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w Krakowie odbyło się
posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Porządek spotkania
1) propozycja działań dotyczących ochrony drzew podczas budowy i przebudowy instalacji
podziemnych
2) informacja Stowarzyszenia Nasza Olszanica nt. budowy grzebowiska przy ul. Powstania
Styczniowego
3) wolne wnioski
Przebieg spotkania
Wprowadzono dodatkowy punkt 3) dotyczący propozycji trzech uchwał poddanych pod głosowanie
dot. Zakrzówka – między ul. Św. Jacka i ul. Wyłom. Porządek obrad przyjęto. Jako protokolanta
wybrano Kaspra Jakubowskiego ze względu na nieobecność Małgorzaty Małochleb.
Ad. 1
Na początku przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
przedstawił propozycje zmian w zakresie ochrony drzew przy okazji budowy/przebudowy instalacji
podziemnych. Jako zły przykład wskazał prace pod Kopcem Krakusa. Zaproponował pewne
propozycje działań:

1) Przed rozpoczęciem inwestycji (na etapie inwentaryzacji dendrologicznej) przyjąć rozwiązania
minimalizujące straty w drzewostanie; metody bezrozkopowe, przeciski, przewierty sterowane;
2) Zawarcie w treści decyzji (WZ, ULICP, pozwolenia na budowę) zaleceń dotyczących sposobu
poprowadzenia przebiegu sieci poza strefą ochronną drzew, zabezpieczenia instalacji przed
penetracją przez korzenie drzew, zabezpieczeń rosnących drzew;
3) Uświadomienie wykonawców prac dotyczące powyższych zaleceń;
4) Ustalenie nadzoru inspektora ds. zieleni;
5) Podczas przebudowy sieci dążenie do poprowadzenia sieci podziemnych w tunelach
wieloprzewodowych;
6) W przypadku terenów nowozabudowanych sieci należy projektować wyłącznie w tunelach
wieloprzewodowych.
Podczas przedstawiania propozycji Mariusz Waszkiewicz posłużył się artykułem dr inż. Marzeny
Suchockej, mgr inż. Wioletty Borkowskiej pt. „Ekonomiczna zasadność stosowania metody
przecisków sterowanych i wykopów otwartych w ochronie drzew” w: „Materiały budowlane” 12
’2014 (nr 508).
Przedstawiciel MPWiK zwrócił uwagę na problem dla którego nie realizuje się budowy tuneli
wieloprzewodowych – nikt nie chce finansować kosztów ich budowy (w tunelu maja się mieścić
instalacje różnych firm).
Osobą która była przeciwna był pan Jerzy Skibiński ze Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie, który
stwierdził że takie postulaty powodują, że jesteśmy odbierani jako ekoterroryści, że jak drzewo
przeszkadza w poprowadzeniu infrastruktury to należy je wyciąć i posadzić gdzieś inne a nie
zmuszać budowlańców do omijania drzew czy stosowania metod bezrozkopowych. Wg niego
wycinka drzew nie jest problemem i nie powinniśmy się tym zajmować, tylko ratowaniem
trawników. Jak powiedział, drzewa są zasobem odnawialnym.
Z kolei pan Aleksander Staszczyk ze Stowarzyszenia Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
uznał, że ważniejsze jest rozliczanie urzędników, ze źle wydanych decyzji.
Pozostali członkowie KDO dali sobie miesiąc czasu na skonsultowanie projektu uchwały KDO ds.
Środowiska którą będziemy chcieli podjąć 18 października i skierować do UMK.
Obecny na posiedzeniu dr Przemysław Szwałko z ZZM zaznaczył, że generalne rozstrzygnięcia nie
są optymalne. Wskazał na zasadność metody mieszanej. Przywołał wystąpienie dr Suchockiej przy
innej okazji, która pokazała proceder obcinania całych systemów korzeniowych w szczycie sezonu
wegetacyjnego a następnie zostawianie jego odkrytego – reakcja jest wtedy niestety spóźniona. W
rezultacie drzewo później reaguje z opóźnieniem przez kilka, kilkanaście lat. Nowe nasadzenia ze
szkółki
Pan Jerzy Skibiński zaznaczył, że kable trzeba prowadzić prosto.
Dorota Sawa: spółdzielnie podejmują decyzję i prace jak najmniejszym kosztem i nagminnie odbywa
się to kosztem drzew.

Ad.2
Tomasz Fiszer, prezes Stowarzyszenia Nasza Olszanica przedstawił prezentację nt. projektowanego
grzebowiska przy ul. Powstania Styczniowego. Prezentacja w załączeniu.
Pan Jerzy Skibiński zaznaczył, że zawsze jest podejrzliwy, gdy przychodzi stowarzyszenie lokalne i
walczy o swój interes (czy nie chodzi o jakiś interes grupowy). Całe przedsięwzięcie wynika z
rozpasania konsumpcyjnego. Jak zaznaczył, sam teren jest bardzo wartościowy. Podkreślił też
profesjonalność stow. Nasza Olszanica. I zaproponował wizję terenową – delegację w imieniu KDO.
Mariusz Waszkiewicz zaznaczył, że taką wizję zaplanujemy i zrobimy zapytanie po opublikowaniu
raportu oddziaływania na środowisko.

Ad. 3
Głos zabrał Mariusz Waszkiewicz, który opowiedział o sytuacji zakładu betoniarskiego na
Zakrzówku, który od 50 lat działa bez odpowiednich pozwoleń. Kilka lat funkcjonował też bez zgody
na odprowadzanie pyłów do środowiska. Wydano decyzję PINB o jego rozbiórce.
Jolanta Kapica przedstawiła aktualną sytuację na Zakrzówku – terenów pomiędzy ul. Wyłom a ul.
Św. Jacka. Przedstawiła aktualne plany dewelopera, aby zabudować część terenu (przedsięwzięcie
wskazuje na plany etapowania inwestycji w celu pominięcia sporządzania raportu oddziaływania na
środowisko) oraz sytuację gniewosza po decyzji RDOŚ i Konserwatora Przyrody, aby nie tworzyć
stref ochronnych dla tego gatunku.
M.in. w okresie wakacyjnym ZIKID zaczął pracę nad przebudową i przedłużeniem ul. św. Jacka.
ZIKID podjął decyzję o rozbudowie drogi bez konsultacji z Radą Dzielnica, która pod naciskiem
protestujących mieszkańców anulowała swoją pozytywną opinię w tej sprawie. Równolegle
deweloper na spotkanie z mieszkańcami 13 września wysłał osobę bez kompetencji i władzy do
podejmowania decyzji. Pani Jolanta przypomniała też słowa Pani w-c prezydent, Elżbiety Koterby, że
działki z gniewoszem nie będą zabudowane.
Po prezentacji odczytano i przystąpiono do głosowania nad 3 uchwałami ws. Zaskrzówka.
Ww. uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie

Sprawy bieżące. Wolne wnioski
W wolnych wnioskach Kasper Jakubowski zaproponował aby na następnym posiedzenie przewidzieć
czas na prezentację dr Joanny Kajzer-Bonk na temat stanu niektórych cennych zbiorowisk łąkowych
w Krakowie, w tym objętych ochroną w ramach Natura2000. Kolejne spotkanie KDO ds. Środowiska
odbędzie się 18 października.
Protokołował
Kasper Jakubowski

