	
  

Uchwała nr 21/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 21 marca 2018 roku
w sprawie przyspieszenia procedowania i ustalenia granic projektowanego użytku
ekologicznego „Łąki w Klinach”, dokonania inwentaryzacji przyrodniczej i gatunkowej
na całych zmiennowilgotnych łąkach Klinów, przeprowadzonej na potrzeby realizacji
ww. użytku i jego projektu realizacyjnego, pilnego objęcia ochroną najbardziej cennych
płatów łąk, włączenia cennych płatów łąk do Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego, zgodnie z uchwałą KDO ds. Środowiska dot. dokumentu „Kierunki
rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

W związku z niepokojącymi i kontrowersyjnymi doniesieniami medialnymi na temat
zabudowania osiedlami o charakterze „Mieszkania Plus” dla 35 tysięcy mieszkańców na co
najmniej kilkudziesięciu hektarach (MPZP Kliny-Gadomskiego II oraz Kliny Południe),
terenu Łąk na Klinach, wzdłuż obwodnicy, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
zwraca się do Rady Miasta Krakowa ws. pilnego przyspieszenia prac nad wnioskiem o
procesowanie użytku ekologicznego „Łąki w Klinach”, dokonanie inwentaryzacji
przyrodniczej i gatunkowej na całych zmiennowilgotnych łąkach Klinów, przeprowadzonej
na potrzeby realizacji ww. użytku i jego projektu realizacyjnego, pilne objęcie ochroną
najbardziej cennych płatów łąk, włączenie cennych terenów łąk do Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego, zgodnie z uchwałą KDO ds. Środowiska dot. korekt do dokumentu
„Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-30”.
Osiedle Kliny było od początku swojego istnienia, miejscem kameralnym jeśli chodzi
o zabudowę mieszkaniową, z dużą ilością powierzchni biologicznie czynnej. Obecność
unikatowych na skalę Europy terenów zielonych, w tym zmiennowilgotnych łąk
i zamieszkujących ich ginących i nie tylko gatunków roślin oraz zwierząt tworzy
niepowtarzalny klimat tego miejsca. Tereny łąk zostały wyróżnione na „Mapach roślinności
rzeczywistej” oraz „Atlasie Pokrycia Terenu i Przewietrzania Krakowa - MONIT-AIR” jako
najbardziej cenne dla miasta Krakowa pod względem przyrodniczym.
Realizacja wspomnianej inwestycji spowoduje nieodwracalne zniszczenie ekosystemu
całych łąk, które zgodnie z dyrektywami siedliskowymi oraz ustawą o ochronie środowiska i
ustawą o kształtowaniu środowiska, powinny być szczególnie chronione, a obecne plany to
unicestwienie siedlisk unikatowych gatunków zwierząt i roślin występujących na
wspomnianych łąkach. Ekosystemy te zostały wielokrotnie zgłoszone do ochrony m.in.
w ostatnim czasie przez KDO ds. Środowiska, Stowarzyszenia Zielone-Kliny i na mocy
dokumentu "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni miasta Krakowa na lata 201730". Na najbardziej cennych płatach łąk został zaproponowany użytek ekologiczny "Łąki na
Klinach" oraz pojawiła się propozycja włączenia ich do Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego.
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Ponadto, należy zauważyć, że w wyniku powstania inwestycji o takiej skali, nastąpią zmiany
w stosunkach wodnych, na wszystkich działkach, co skutkować będzie dalej postępującym
zniszczeniem tych cennych obszarów.
Na terenach łąk na Klinach istnieje wiele stanowisk dozoru archeologicznego, na
jednym z nich trwają aktualnie prace wykonywane przez pracowników Instytutu Archeologii
UJ. Odkrycia na terenach łąk poczynione wcześniej i obecnie (groby, ozdoby, narzędzia oraz
naczynia z epoki kamienia, brązu oraz późniejszych np. z czasów po Chrzcie Polski)
dowodzą, że na terenach całych łąk były starodawne osady. Powstanie osiedli na łąkach bez
należytego zbadania terenu pod kątem archeologicznym, spowoduje nieodwracalne
negatywne skutki dla tych konkretnych odkryć historycznych z początków powstania
osadnictwa ludzkości na Klinach, o których pisał już Jan Długosz.
Inwestycja tej skali na Klinach zakłóci także swoim istnieniem całą chronioną strefę
kształtowania krajobrazu, ciąg widokowy, walory widokowe krajobrazu otwartego, a także
konkretne punkty widokowe, zaburzając ogólny ład przestrzenny.
Realizacja inwestycji na skalę o jakiej donoszą media (35 tys. mieszkańców na 48 ha
terenu, daje wskaźnik gęstości zaludnienia 72 tys. os/km2, podczas gdy średnia Krakowie to
ok. 2,3 tys. os/km2 (dane z 2015 r); dla porównania, gęstość zaludnienia w Tokio to ok. 6,5
tys. os/km2), nie tylko zmieni nieodwracalnie charakter tego obszaru, ale przede wszystkim
wygeneruje poważne i negatywne skutki środowiskowe oraz społeczne nie tylko dla
mieszkańców osiedla Kliny ale również dla mieszkańców całej południowej części Krakowa.
Co więcej będą one odczuwalne nie tylko obecnie, ale również przez kolejne pokolenia.
Wysoka zabudowa na terenie aktualnie istniejących łąk będzie miała niewątpliwie zły
wpływ na istotny problem smogu w Krakowie. Tereny łąk na Klinach stanowią ważny
południowo-zachodni korytarz powietrzny miasta. Ich zabudowa będzie zatem nierozerwalnie
związana z negatywnym oddziaływaniem na problemu smogu w naszym mieście.
Prosimy o jak najszybszą reakcję w ww. problemach, przekazanie KDO ds.
Środowiska wszelkich materiałów dotyczących projektu realizacyjnego użytku „Łąki w
Klinach”, pilnego przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej i gatunkowej i
niezwłocznego objęcia ochroną najcenniejszych terenów łąk tym bardziej, że obecnie
znajdujące się na planie zagospodarowania Kliny-Gadomskiego II, miejsca z przeznaczeniem
na zieleń i ochronę części najbogatszych walorów przyrodniczych Krakowa są niszczone i
zabudowywane przez inwestycje na podstawie decyzji warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu wydanych przed wejściem w życie miejscowego planu
zagospodarowania, co spowoduje zupełne przekroczenie zakładanych wskaźników zabudowy
oraz całkowicie zniweczy próbę zachowania na tych terenach populacji prawnie chronionych
roślin.
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