Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 18.10.2017 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 na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
5. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Magdalena Klarenbach
6. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
7. Fundacja Fundusz Partnerstw – Katarzyna Wychowaniec
8. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” – Tomasz Fiszer
9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – z up. Jerzy Skibiński
10. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
11. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – z up. Mariusz
Waszkiewicz
12. Stowarzyszenie Zielone Kliny – Małgorzata Mucha
13. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Agnieszka Mydłowska
Goście:
1. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Joanna Kajzer-Bonk
2. Nasza Olszanica – Romuald Cisakowski
3. Nasza Olszanica – Artur Kołacz
4. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Maciej Różycki
5. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jolanta Sendur
6. Zarząd Zielenie Miejskiej – Łukasz Pawlik
7. Adam Cebula – Zarzad Infrastruktury Komunanej i Transportu, Kierownik Działu
Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości
8. Ewelina Gałuszczyńska – ZIKiT
9. Lucyna Ozga – ZIKiT

OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego Mariusza Waszkiewicza
Porządek spotkania
1. Przedstawienie uwag do inwentaryzacji projektowanego użytku ekologicznego „Łąki
Olszanickie”
2. Recenzowanie opracowań zlecanych przez WKŚ UMK
3. Ponowienie inwentaryzacji miejsc rozrodu płazów w Krakowie
4. Propozycja przejęcia zadań „działu odwodnień” ZIKiT
5. Stan zabezpieczenia (oklejania) ekranów akustycznych, inwentaryzacja ekranów i plany
zakończenia tych prac
6. Uchwała KDO ws. ustanowienia pomników przyrody
7. Uchwała KDO ws. ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”
8. Uchwała KDO ws. budżetu miasta Krakowa na rok 2018 na wykupy terenów zieleni
9. Uchwała KDO ws. Parku Zakrzówek
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10. Uchwała KDO ws. działań dotyczących ochrony drzew podczas budowy i przebudowy
instalacji podziemnych
11. Prezentacja „Zagrożenia i potrzeba ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych w
Krakowie”
12. Wolne wnioski
Przebieg spotkania
Ad. 1.
Uwagi Stowarzyszenia Nasza Olszanica do inwentaryzacji zleconej przez WKŚ UMK wykonanej
przez Damiana Wiehle i Grzegorza Piątka z Biura Badań Naukowych i Ekspertyz „Green Vetiver"
w dniu 1.09.2017 r, pn. „Inwentaryzacja projektowanego użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie"
położonego w Krakowie". Uwagi przedstawił Romuald Cisakowski, autor opracowania, które
stanowiło załącznik do wniosku Stowarzyszenia Nasza Olszanica o utworzenie użytku
ekologicznego „Łąki Olszanickie”, na terenie, gdzie w roku 2016 był planowany punkt
gromadzenia odpadów: Opinia przyrodnicza dotycząca walorów zoologicznych i botanicznych
terenu planowanego przedsięwzięcia „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wraz z punktem odzysku części zbieranych odpadów oraz pozostałą infrastrukturą
towarzyszącą położonych na działkach o numerach 115, 445, 458, 459, 461 obręb 53, jednostka
ewidencyjna Krowodrza w Krakowie-Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego wykonanej przez
Romualda Cisakowskiego (statprobe.eu Nysa, czerwiec 2016 r.) Pracowania Ekspertyz
i Monitoringu Przyrodniczego.
Agnieszka Mydłowska zapowiedziała, że od 1.11.2017 będzie kierowniczką referatu ochrony
przyrody WKŚ, UMK.
Wydział stoi na stanowisku, że zostanie powołany użytek ekologicznych „Łąki Olszanickie".
Wydział poparł wniosek stowarzyszenia Nasza Olszanica. W międzyczasie Rada Miasta Krakowa
wyznaczyła Łąki w Kostrzu i Kamieniołom Bodzów do uchwalenia jako użytek ekologiczny.
Stąd deklaracja z WKŚ od pani Agnieszki Mydłowskiej i Jolanty Sendur, że Wydział będzie nadal
działał na rzecz utworzenia w 2018 roku użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie".
W odniesieniu do planowanego w Olszanicy cmentarza dla zwierząt przy ul. Powstania
Styczniowego, Stowarzyszenie Nasza Olszanica przedstawiło swoje wstępne uwagi do 1. wersji
raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanego przez Uniwersytet Rolniczy. Zwrócono
uwagę, że raport nie przewiduje negatywnego wpływu inwestycji na stan gleby i wód w fazie
eksploatacji, przy braku w dokumencie analizy hydrogeologicznej oraz braku zapisu
o ewentualnym zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego substancjami z rozkładu
zwierząt i sypanego do około 5500 kwater – wapna. Nie było też obiektywnego odniesienia do
prowadzonych w roku 2016 konsultacji społecznych (2 lata po wskazaniu tej potencjalnej
lokalizacji pod cmentarz dla zwierząt) – w których około 600 formularzy konsultacyjnych było
przeciw tej lokalizacji, przy około 30 deklaracjach ją popierających.
Stowarzyszenie poinformowało, że po otrzymaniu finalnej wersji raportu oddziaływania na
środowisko, jako strona w postępowaniu będzie się do niego merytorycznie odnosić.
Ad. 2
Kazimierz Walasz zabrał głos wskazując, że przykład inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych
w związku z utworzenie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie pokazuje wyraźnie, że brak
sformułowania standardów wykonywania takich opracowań prowadzi do uzyskania rozbieżnych
wniosków i uniemożliwia prawidłową ocenę wykonania takich inwentaryzacji. Kazimierz Walasz
wykazał, że konieczne jest opracowanie standardów wykonywania opracowań przyrodniczych, a
także powoływanie anonimowych recenzentów merytorycznych, którzy na potrzeby zlecającego
inwentaryzacje przyrodnicze ocenią ich jakość merytoryczną. Wniósł o zlecenie przez Wydział
wykonania dokumentu „Zasady wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych”.
W uchwale znajduje się szczegółowy opis tematu.
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Za dodatkowym punktem określającym kompetencje, na wniosek przedstawicieli WKŚ odbyło się
głosowanie, aby zamiast uchwały Wydział przygotował własne zasady.
Głosowanie ws. utrzymania punktu o recenzentach:
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 1
Uchwała w sprawie inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań przyrodniczych zlecanych
przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
Głosowanie nad uchwałą nr 20/2017 z dn. 18.10.2017
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Ad. 3
Wniosek o ponowienie inwentaryzacja miejsc rozrodu płazów w roku 2018 r. W stosunku do roku
2009 wiemy, że badanie jest potrzebne, ze względu na fakt, że brakuje aktualnego stanu.
Wydział Kształtowania Środowiska sugeruje, aby użyć opracowania florystycznego powstałego
do “Koncepcji terenów zieleni".
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, iż przy inwentaryzacji należy sprawdzić wszystkie, tj. około
240 miejsc gdzie znajdują się zbiorniki. Ważne jest, aby każdy zbiornik sprawdzić kilka razy
w ciągu roku pod względem występujących gatunków w tych okresach gdy wchodzą one do
zbiorników w celu rozrodu.
Głosowanie nad uchwałą nr 21/2017 z dn. 18.10.2017
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Krakowa
o powiększenie składu osobowego Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w Referacie
Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Zwierząt z 3 do 6-8 osób. Jest to spowodowane zwiększającą
się liczbą zadań. Występuje olbrzymia potrzeba podejmowania działań kontrolnych
i przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi miasta.
Głosowanie nad uchwałą nr 22/2017 z dn. 18.10.2017
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0
Ad. 4
Kazimierz Walasz przypomniał, ze w czasie prac nad powołaniem w Krakowie Zarząd Zieleni
Miejskiej było mowa o przejściu przez powstającą jednostkę również tematów związanych
z utrzymaniem terenów leśnych w Krakowie, początkowo bez obszaru Lasu Wolskiego. Drugim
tematem było planowanie przejęcie tzw. “działu odwodnień”, czy też tej części jednostki, która
odpowiada za utrzymanie czynnych przyrodniczo zbiorników wodnych.
Adam Cebula z ZIKiT wyjaśnił, jak wygląda struktura organizacyjna w zakresie odwodnień.
Łukasz Pawlik dodał, że Statutu ZZM dopuszcza, aby urządzenia wodne przechodziły do jednostki.
Przejęcie pierwszych zbiorników jest możliwe, ale nie w trybie szybkim bo nie da gwarancji
dobrego zarządzania.
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Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnioskuje o podjęcie przez Prezydenta
Miasta Krakowa działań organizacyjnych w celu przejęcia przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadań
zarządzania urządzeniami wodnymi i wodno–melioracyjnymi znajdującymi się na terenach
zielonych (obecnie w kompetencjach Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu).
To, że zadania te mają zostać przejęte przez Zarząd Zieleni Miejskiej zostało ustalone w czasie prac
Zespołu ds. Zieleni tworzącego założenia organizacyjne ZZM, a także później potwierdzone przez
plan działań określających powstanie ZZM.
Głosowanie nad uchwała nr 23/2017 z dn. 18.10.2017 ws. przejęcia zadań zarządzania
urządzeniami wodnymi:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 5
Powrót tematu oklejania ekranów akustycznych. Nie tylko nowo powstające ekrany powinny zostać
oznaczone pionowymi paskami, ale też ekrany już znajdujące się na terenie miasta.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi o zwiększenie budżetu Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu na zadanie celowe – zabezpieczenie transparentnych
ekranów akustycznych przed zderzeniami z ptakami z kwoty 150 000 zł jaką zaplanował ZIKiT
do kwoty 400 000 zł jaką ZIKiT szacuje, że jest potrzebna na dokończenie oklejania wszystkich
ekranów akustycznych w mieście.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody Gmina Miejska Kraków jest także organem ochrony
przyrody odpowiedzialnym za realizację takich zadań na terenie gminy. W zderzeniach z ekranami
ginie wiele chronionych gatunków ptaków w tym gatunki tak rzadkie jak zimorodek.
Konieczne jest jak najszybsze zakończenie prac nad oklejeniem ekranów przy pomocy specjalnych
pasków. Prace te powinny być wykonane jak najszybciej, nie później jak do końca marca 2018 r.
Głosowanie nad uchwałą nr 24/2017 z dn. 18.10.2017
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 6
Głosowanie nad uchwałą 25/2017 z dn. 18.10.2017
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie
miasta Krakowa.
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 7.
Głosowanie nad uchwałą nr 26/2017 z dn. 18.10.2017 ws. ustanowienia użytku ekologicznego
"Dąbrowa"
za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0
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Ad. 8
Temat wykup terenów zieleni został przywołany ponownie.
Głosowanie nad uchwałą nr 27/2017 z dn. 18.10.2017 ws. przeznaczenia minimum
1% przychodów miasta tj. kwoty ok. 50 mln na budżet wykupów terenów zieleni, począwszy od
2018 roku.
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 9
Jolanta Kapica przedstawiła działania podejmowane ws. powołania Parku Zakrzówek. Głównym
problemem jest pytanie o cel i moment zamiany obszarów. W planie miejscowym jest zapis, o tym
że na terenie może się pojawić kolejny budynek. Istnieje niebezpieczeństwo, że kolejna kubatura
sprawi, ze wokół Parku będą mogły powstać kolejne budynki, a zagrożeniem jest osiedle
mieszkaniowe na wiele budynków.
Łukasz Pawlik wyjaśnił, że planowane jest spotkanie z przedstawicieli KDO ds. Środowiska i Rady
Dzielnicy VIII. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane bieżące zaplanowane działania
i inwestycje w tym obszarze.
Głosowanie nad uchwałą nr 28/2017 z dn. 18.10.2017 ws. w sprawie granic projektowanego Parku
Zakrzówek oraz udostępnienia inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby realizacji
w/w parku i jego projektu realizacyjnego
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Ad. 10
Głosowanie nad uchwałą nr 29/2017 z dn. 18.10.2017 w sprawie działań dotyczących ochrony
drzew podczas budowy i przebudowy instalacji podziemnych Uchwała ws. Działań dotyczących
ochrony drzew podczas budowy i przebudowy instalacji podziemnych
Głosowanie:
Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Ad. 11
“Zagrożenia i potrzeba ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych w Krakowie" prezentacja
Joanny Kajzer-Bonk, Zakład Entomologii Instytutu Zoologii i Badań Biometrycznych
Propozycja dotycząca ratowania cennych przyrodniczo terenów
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - w Europie w XX w 80% łąk zostało utraconych. W Krakowie
mamy je jeszcze motyle modraszki z ich wyjątkowo ciekawym cyklem życiowym. W tym jedne
z największych matapopulacji w Europie, liczące ponad 50 płatów siedlisk z rośliną żywicielską.
Są to gatunki parasolowe, ich ochrona zabezpiecza inne gatunki. Tworzą glebę, chronią powietrze.
Niestety ma miejsce zanik i fragmentacja siedlisk.
Czynniki krajobrazowe łąk, pól, wód, lasów i zabudowań.
Łąki są bardzo intensywnie niszczone.
Ma miejsca inwazja nawłoci na rodzimą florę i faunę.
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Dodatkowo współdziałają czynniki niszczące. Mieszkańcy pozbywają się siedlisk, m.in. umożliwia
im to iż otrzymują pozwolenia WZiZT. Wykaszają tereny, albo zalesiają obcymi gatunkami drzew.
Dodatkowo wszelkie melioracje odwadniają teren.
Jak chronić?
Strategiczny jest wykup łąk, szczególnie do obszarów w żaden sposób nie chronionych.
Rozpocząć należy planowanie przestrzenne i ekspertyzy przyrodnicze (gradient i ranking).
Użytkować łąki w sposób ekstensywny i po 15 września kosić łąkę fragmentami, a w maju
i czerwcu przed wydaniem nasion kosić i sprzątać.
Zatrzymać melioracje ponieważ wpływa to negatywnie na liczebności gatunków, a jak zbadano,
powódź nie wpłynęła negatywnie na populacje modraszków, podobnie jak i pożar łąk.
Kazimierz Walasza zwrócił uwagę, że dla pewnych gatunków zadrzewienia i zakrzaczenia tworzą
korytarz ekologiczny ale w przypadku wymienionych modraszków zadrzewienia i zakrzaczenia,
nawet bardzo niewielkie mogą stanowić barierę ekologiczną, a korytarzem są ciągi terenów
otwartych, o niskiej roślinności.

Termin kolejnego spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - 15 listopada 2017 r.
Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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