Uchwała Nr 15/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 21.03.2018 r.
ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie Łąki"

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie popiera w całości zapisy
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Łąki"
i wnioskuje o jak najszybsze uchwalenie tego planu bez wprowadzania poprawek.
Sporządzany projekt planu ma na celu zachowanie i ochronę cennych przyrodniczo i
krajobrazowo terenów miasta, w tym od lat proponowanych do objęcia ochroną przyrody.
Obszar obejmujący projekt planu nigdy nie był terenem o przeznaczeniu budowlanym. W
byłych Planach Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Krakowa teren zespołu łąkowego
Tonie był przeznaczony na cele rolne i leśne z wyłączeniem zabudowy. W aktualnym
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta powyższy
teren wchodzi w skład strefy kształtowania systemu przyrodniczego oraz obszar wymiany
powietrza. Teren przeznaczony jest na park rzeczny stanowiący obszar ze skupiskami
chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zarówno Studium jak i projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wskazują dla obszaru łąk jako główne przeznaczenie
tereny zieleni.
W opracowaniu „Koncepcja Ochrony Różnorodności Biotycznej Miasta Krakowa”
wykonanej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zestawieniu
obiektów do objęcia ochroną – Łąki w Toniach uzyskały najwyższą rangę 1 pod względem
wartości przyrodniczo – krajobrazowej a jednocześnie najwyższy stopień zagrożenia 1.
Zaproponowano formę ochrony: użytek ekologiczny.
W piśmie Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z dnia 26.01.2006 r.
skierowanym do Wojewody Małopolskiego istnieje stwierdzenie o konieczności objęcia
ochroną omawianego terenu, stopniową renaturyzację i wyłączenia z zabudowy oraz
stosowne uzasadnienie.
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Ochrona zespołu łąkowego w Toniach jest nie tylko ważna ze względów przyrodniczych, ale
również z uwagi na korzystny wpływ jaki wywiera na klimat Krakowa oraz na stabilizowanie
przepływu wód rzeki Sudół. Kraków usytuowany jest w niecce otoczonej wzgórzami, co
stwarza wyjątkowo niekorzystne warunki do wymiany powietrza i usuwania zanieczyszczeń.
Zespół łąkowy w Toniach usytuowany jest w północno zachodniej części miasta w
bezpośredniej bliskości centrum. Nawet w bezwietrzną pogodę, zwłaszcza w czasie upałów,
chłodne i nawilżone powietrze z terenu łąk spływa jako cięższe grawitacyjnie wzdłuż doliny
rzeki Sudół do centrum miasta. W zimie zaś powietrze przepływające przez łąki rozprasza
zanieczyszczone i wilgotne powietrze powstające w wyniku spalania paliw w samochodach i
domach.
Nie bez kozery łąki w Toniach określa się jako „Północne Błonia Krakowa” – są to tereny
rekreacyjne obsługujące mieszkańców północnych dzielnic Krakowa i przedmieść o
ogromnym potencjale do rozwijania ich oferty rekreacyjnej i edukacyjnej wespół z ochroną
wyjątkowych i udokumentowanych walorów przyrodniczych tego obszaru. Cały teren w
granicach projektowanego planu powinien być w przyszłości chroniony jako w przeważającej
części ogólnodostępne tereny zieleni o pół-naturalnym charakterze – także w celu
ewentualnych wykupów przez M. Kraków oraz podstawowego udostępnienia, prowadzenia
ochrony czynnej najcenniejszych zbiorowisk łąkowych oraz zajęć terenowej edukacji
przyrodniczej skierowanej dla dzieci i dorosłych. Zachowanie tych terenów przed zabudową
jest ważne z punktu widzenia rekreacji, wysokiej jakości życia i stworzenia warunków do
edukacji przyrodniczej mieszkańców, a w szczególności dzieci z przedszkoli i szkół na terenie
Krakowa i gmin ościennych.
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