Uchwała nr 19/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 21.03.2018
w sprawie „Powiatowego program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 20182040”
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi następujące uwagi do projektu
„Powiatowy programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”:
1. Opracowanie przyjmuje, że dla terenów wytypowanych do zwiększenia lesistości do 15
grudnia 2018 r. zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko i
przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uważamy za konieczne by na potrzeby w/w opracowań wykonano inwentaryzację
przyrodniczą w sezonie wegetacyjnym 2018 r. w zakresie:
- zbiorowisk roślinnych (aktualizacja mapy roślinności rzeczywistej Krakowa nie objęła
wielu terenów miasta);
- występowania roślin chronionych (trzy kontrole każdego terenu – aspekt wiosenny, letni i
jesienny);
- inwentaryzacja herpetologiczna – tam gdzie występują oczka wodne, rowy napełnione wodą
(trzy kontrole) i na terenach kserotermicznych (2 kontrole);
- inwentaryzacja ornitologiczna – przelot wiosenny (3 kontrole), przelot jesienny (3 kontrole),
okres lęgowy (5 kontroli);
- inwentaryzacja motyli dziennych (3 kontrole);
- inwentaryzacja trzmieli (2 kontrole).
Program wykonania inwentaryzacji powinien zostać opracowany przez specjalistów i zawarty
w ogłoszeniu przetargowym. Wykonane inwentaryzacje jak i sporządzone raporty powinny
być recenzowane przez przynajmniej dwóch recenzentów naukowych ustalonych przez
zamawiającego. Projekt umowy na wykonanie inwentaryzacji i raportów powinien zawierać
informacje, że rozliczenie z wykonawcami nastąpi dopiero po uzyskaniu dwóch pozytywnych
recenzji.
2. Wykaz terenów przeznaczonych do zalesień oraz dokumentacja opracowania na potrzeby
ich wytypowania powinny podlegać opiniowaniu przez Wydział Kształtowania Środowiska
UMK, środowisko naukowe Krakowa oraz Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.
3. W pierwszej kolejności włączone w obszar lasów Krakowa powinny być tereny lasów na
gruntach nieleśnych. Dotyczy to w większości lasów łęgowych w dolinach rzek i potoków.
Tereny te powinny zostać przekształcone w planach miejscowych i Studium na tereny zieleni
urządzonej, tak by mogły zostać wykupione przez gminę, w razie konieczności także poprzez
wywłaszczenie.
4. Przekwalifikowanie na lasy, terenów nieleśnych na których obecnie mamy lasy
zwiększyłoby automatycznie, bez dokonywania jakichkolwiek zalesień, powierzchnię lasów
w Krakowie do z 4,3 do 6% powierzchni miasta.
5. Program zwiększania lesistości w zakresie doboru materiału do nasadzeń powinien
obejmować wyłącznie gatunki związane z daną regionalizacją kraju (z nizinnej Małopolski)
pochodzące z upraw na terenie Polski.

