Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
kdo.srodowisko@tlen.pl
Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w 2017 r.
W 2017 r. w skład powołanej KDO wchodzili przedstawiciele 17 organizacji ekologicznych:
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
oraz przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
W 2017 r. KDO ds. Środowiska odbyła 10 posiedzeń i podjęła 33 uchwały (w załączeniu lista
uczestników oraz podjęte uchwały):
1) 18.01.2017
Sprawozdanie prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska za 2016
Wybory kierownictwa KDO ds. Środowiska na 2017 rok
Przyjęte uchwały
 nr 1/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego KDO ds. Środowiska
 nr 2/2017 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego KDO ds. Środowiska
 nr 3/2017 w sprawie wyboru sekretarza KDO ds. Środowiska
 nr 4/2017 w sprawie konsultacji dokumentu “Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami
Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”
 nr 5/2017 w sprawie wycinki drzew na Zakrzówku skierowana do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie
 nr 6/2017 w sprawie wycinki drzew na Zakrzówku skierowana do Wydziału Kształtowania
Środowiska
 nr 7/2017 w sprawie utworzenia na terenie Przylasku Rusieckiego parku miejskiego
obejmującego zbiorniki wodne oraz tereny przyległe w części należącej do Gminy Miejskiej
Kraków i przekazanie go w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zaprezentowany projekt zagospodarowania terenu Parku Duchackiego i sugerowane ogólne uwagi
członków KDO
2) 15.02.2017
Dyskusja w sprawie organizacji Krakowskich Wianków nad Wisłą z użyciem materiałów
pirotechnicznych
Dyskusja nt. propozycjci zmian w regulaminie KDO ds. Środowiska

Dyskusja nt. zasad sprawozdawczości KDO ds. Środowiska
Przyjęte uchwały
 nr 8/2017 nagrywania dźwięku ze spotkań KDO ds. Środowiska
 nr 9/2017 KDO ds. Środowiska z dnia 15.02.2017 w sprawie dodania do regulaminu KDO
informacji o możliwości głosowania tajnego
 nr 10/2017 ws. projektu Mobilny Kraków 2017
3) 03.03.2017
Prezentacja Mariusza Czopa pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej “Woda w miastach”,
Dyskusja nt. propozycji standardów postępowania UMK w zakresie ochrony wód i gospodarki
wodnej na terenie Krakowa
Dyskusja nt. propozycji działań dotyczących ochrony drzew w Krakowie
4) 15.03.2017
Informacja o działalności stowarzyszenia Nasza Olszanica
Dyskusja nt. projektu dokumentu "Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na
lata 2017-2030"
Przyjęte uchwały
 nr 11/2017 w sprawie ochrony drzew w Krakowie
 nr 12/2017 w sprawie projektu dokumentu „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni
w Krakowie na lata 2017 – 2030”.
5) 17.05.2017
informacja Stowarzyszenia "Nasza Olszanica" ws. planowanej zabudowy przemysłowej w Olszanicy
na terenach cennych przyrodniczo
Przyjęte uchwały
 nr 13/2017 ws. projektu dokumentu "Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni
w Krakowie na lata 2017-2030"
6) 21.06.2017
Informacja ws. ekranów akustycznych na terenie Krakowa
Dyskusja nt. planów urządzania lasów Krakowa
Przyjęte uchwały
 nr 14/2017 KDO ds. Środowiska w sprawie planów urządzania lasów
 nr 15/2017 KDO ds. Środowiska w sprawie zwiększenie budżetu na wykup terenów cennych
przyrodniczo, na zieleń parkową, lasy i zielone korytarze w Krakowie
 nr 16/2017 w sprawie wykreślenia organizacji ze składu KDO ds. Środowiska

7) 20.09.2017
Informacja Stowarzyszenia Nasza Olszanica nt. budowy grzebowiska przy ul. Powstania
Styczniowego
Przyjęte uchwały
 nr 17/2017 w sprawie utworzenia na Zakrzówku między ul. Wyłom i św. Jacka strefy
ochronnej gniewosza plamistego
 nr 18/2017 w sprawie kompleksowego planu i programu realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz drogowych na tym obszarze, a następnie wyegzekwowanie sporządzenia przez to
przedsiębiorstwo wymaganych przepisami raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz
uzyskania stosowanych zezwoleń środowiskowych.
 nr 19/2017 w sprawie udzielenia KDO informacji na temat współpracy ZIKIT, Wydziału
Architektury UMK oraz RDOŚ w Krakowie w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz ich opiniowania i uzgadniania w związku z planowanymi zamierzeniami
inwestycyjnymi na terenie siedlisk gniewosza plamistego między ul. Wyłom i św. Jacka w
Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym.

8) 18.10.2017
Dyskusja nt. uwag do inwentaryzacji projektowanego użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie”
Dyskusja nt. recenzowania opracowań zlecanych przez WKŚ UMK
Dyskusja nt. inwentaryzacji miejsc rozrodu płazów w Krakowie
Dyskusja nt. propozycji przejęcia zadań „działu odwodnień” ZIKiT
Dyskusja nt. stanu zabezpieczenia (oklejania) ekranów akustycznych, inwentaryzacja ekranów i plany
zakończenia tych prac
” Zagrożenia i potrzeba ochrony cennych przyrodniczo terenów otwartych w Krakowie" prezentacja
Joanny Kajzer-Bonk, Zakład Entomologii Instytutu Zoologii i Badań Biometrycznych
Przyjęte uchwały
 nr 20/2017 w sprawie inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań przyrodniczych
zlecanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
 nr 21/2017 w sprawie inwentaryzacji miejsc rozrodu płazów
 nr 22/2017 w sprawie powiększenie składu osobowego Wydziału Kształtowania Środowiska
UMK w Referacie Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Zwierząt
 nr 23/2017 w sprawie przejęcia przez Zarząd Zieleni Miejskiej zadań zarządzania urządzeniami
wodnymi i wodno–melioracyjnymi
 nr 24/2017 ws oklejania ekranów akustycznych
 nr 25/2017 ws. ustanowienia pomników przyrody
 nr 26/2017 ws. ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”
 nr 27/2017 ws. budżetu miasta Krakowa na rok 2018 na wykupy terenów zieleni
 nr 28/2017 ws. w sprawie granic projektowanego Parku Zakrzówek oraz udostępnienia
inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby realizacji w/w parku i jego projektu
realizacyjnego
 nr 29/2017 w sprawie działań dotyczących ochrony drzew podczas budowy i przebudowy
instalacji podziemnych
9) 15.11.2017
Starania o utworzenie ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt; stan prac, rozpoznanie miejsc
dla lokalizacji – prezentacja Joanna Wójcik z Fundacji Dzika Klinika
Dyskusja nt Łąki kwietne i mieszanki nasion do zasiewów w Krakowie; korzyści z pszczołowatych
Przyjęte uchwały
 nr 30/2017 ws. działań dotyczących ochrony drzew podczas utrzymania tras kolejowych
 nr 31/2017 ws. zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usuwanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej
 nr 32/2017 ws. ochrony drzew w obszarze zbiorników w Zesławicach
10) 20 grudnia 2017
Procedura środowiskowa dla cmentarza dla zwierząt przy ul. Powstania Styczniowego. Aktualizacja
informacji na temat procedury OOŚ. - prezentacja Stowarzyszenia Nasza Olszanica
Przyjęte uchwały
 nr 33/2017 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Łąki Olszanickie”.
Przedstawicielka KDO ds. Środowiska brała udział w pracach Zespołu ds. ochrony zieleni powołanego
przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania wniosków o wydanie decyzji na usunięcie
drzew. W pracach zespołu brały udział również dwie inne osoby zasiadające w KDO ds.
Środowiska, ale reprezentowały swoje organizacje.
20.01.2017 odbyła się na terenie Parku Duchackiego wizja terenowa z udziałem przedstawicieli
KDO ds. Środowiska.

4 września 2017 r. przedstawicielka KDO ds. Środowiska brała udział w posiedzeniu Krakowskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przedstawiciele KDO ds. Środowiska brali udział w kilku spotkaniach konsultacyjnych
dotyczących projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa”

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 Facebook grupa
„KDO ds. środowiska Krakowa”
https://www.facebook.com/groups/420321421364606/

Kraków, 05.01.2018 r.

