Uchwała nr 32/2017
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 15.11.2017
w sprawie ochrony drzew w obszarze zbiorników w Zesławicach
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (MZMiUW) w Krakowie
przedstawił plany wycinki drzew w otoczeniu zbiorników wodnych w Zesławicach. Obszar
ten znajduje się na terenie gminy Zielonki, Michałowice i gminy miejskiej Kraków.
Powodem wycinki podawanym przez MZMiUW jest potencjalne zagrożenie powodziowe
wynikłe z ewentualnego wywrócenia się drzew do zbiorników i spiętrzenie wody na jazie
w dolnej części zbiornika.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnioskuje o całkowitą rezygnację
z prac wycinkowych z poniższych powodów.
Zbiorniki te w sposób istotny nie retencjonują wód opadowych prowadzonych przez Dłubnię
i nie chronią przed podtopieniami terenów w górnym biegu Dłubni powyżej zbiorników,
a jedynie w tym obszarze występują zagrożenia zniszczenia mienia w wyniku podtopień.
Jedynym istotnym rozwiązaniem potencjalnych zagrożeń powodziowych Dłubni jest więc
powstrzymanie wezbrań powyżej zbiorników w Zesławicach. Działania powinny iść
w kierunku:
- zakazu zabudowy w strefie zalewowej, co obecnie nie jest przestrzegane przez gminy;
- budowy jednego lub kilku suchych zbiorników retencyjnych w górnym biegu Dłubni
powyżej zbiorników w Zesławicach.
Wszelkie prac regulacyjne na zbiornikach w Zesławicach nie zmienia zagrożeń
powodziowych w górnym biegu rzeki, więc można je uznać za nieuzasadnione ekonomicznie
i traktować jako marnotrawienie środków publicznych.
Jedynym właściwy rozwiązaniem w przypadku zbiorników w Zesławicach byłoby ponowne
wytycznie koryta Dłubni przez te zbiorniki, a same zbiorniki powinny być zasilane wodą z
Dłubni, jako zbiorniki boczne, a nie stanowić rozszerzenia biegu Dłubni, gdyż rzeka w sposób
naturalny nanosi osady, co nieuchronnie prowadzi do wypłycenia zbiorników, na następnie co
kilka, kilkanaście lat powoduje konieczność usuwania osadów. Rzeka powinna w sposób
naturalny nieść te osady do Wisły, a istniejące zbiorniki po ewentualnym pogłębieniu
mogłyby zachować swoją pojemność na znacznie dłuższy okres, obniżając w ten sposób
koszty ich utrzymania. Taki efekt widać wyraźnie w przypadku zbiornika wschodniego, który
jest typowym zbiornikiem bocznym i nie ulega tak szybkiemu wypłycania jak zbiornik
zachodni przyjmujący bezpośrednio wody Dłubni.
W naszej opinii drzewa istniejące wokół zbiorników nie stanowią istotnego zagrożenia
powodziowego, natomiast są ważnym elementem środowiska dla wielu gatunków
chronionych, w tym chronionych gatunków nietoperzy i ptaków. Dlatego należy je
bezwzględnie chronić przed wycinką. Hydrotechnicy swoja wiedze fachową powinni
wykorzystać do ochrony tych drzew, a nie traktować ich jedynie jako potencjalne zagrożenie
spływu wody.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie zwraca się do
decydentów w sprawie zbiorników w Zesławicach, tj. Urzędu Marszałkowskiego, władz
gminy Michałowice, Zielonki i Kraków oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych o całkowite wstrzymanie wycinki drzew w obszarze zbiorników wodnych w
Zesławicach oraz o rozważenie proponowanego powyżej definitywnego rozwiązania
problemu wypłycania tych zbiorników.

