Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w
Krakowie w 2018 roku

Obecnie w Krakowie funkcjonują następujace Komisje Dialogu Obywatelskiego:
(za: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52025)
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Członkowie KDO ds. Środowiska wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:
1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
3. Fundacja Fundusz Partnerstwa
4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
5. Fundacja Aeris Futuro
6. Fundacja Sendzimira
7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
12. Stowarzyszenie Zielone Kliny
13. Fundacja Otwarty Plan
14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”
15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń
16. Fundacja Dzika Klinika
17. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
W 2018 roku do Komisji przystąpiły dwie organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Toń
i Fundacja Dzika Klinika, natomiast zwykłe Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Pisków Wielkich przestało działać, a tym samym uczestniczyć w pracach Komisji.
Zgodnie z regulaminem funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie, również
praca KDO ds. Środowiska opierała się na pełnieniu funkcji gremium inicjatywno-doradczego, a
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prace Komisji odbywały się na zasadach samorządności i równości stron. Celem przeświecającemu
pracy Komisji było prowadzenie dialogu na rzecz zwiększenie udziału społecznego przede wszystkim
w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska repreznetowali Komisję:
1. podczas posiedzeń Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2. w Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
3. przy opiniowaniu warunków zabudowy przy Wydziale Kształtowania Środowiska
4. w Zespole Zadaniowym ds. Ochrony Zieleni
(https://www.bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1&dok_id=77606)
5. w Zespole ds. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z
organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 (tzw. Zespół ds. WPW)
Informacje o działaniach podjemowanych przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds.
Środowiska zamieszczane są na stronach BIP.krakowa.pl
(https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83587) i na ngo.krakow.pl
(http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html).
Informacje nt. działalności Komisji publikowane są również na portalu społecznościowym Facebook
grupa „KDO ds. Środowiska Krakowa” https://www.facebook.com/groups/420321421364606/
W 2018 r. KDO ds. Środowiska odbyła 11 posiedzeń i podjęła 54 uchwały, których treść
dostęona jest w BIP:
I. Posiedzenie w dn. 17.01.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego KDO ds. Środowiska
Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego KDO ds. Środowiska
Uchwała Nr 3/2018 w sprawie wyboru sekretarza KDO ds. Środowiska
Uchwała Nr 4/2018 w sprawie standardów wykonania łąk kwietnych
Uchwała Nr 5/2018 w sprawie wydania opinii Komisji do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
Uchwała Nr 6/2018 w sprawie wydania opinii Komisji do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
Uchwała Nr 7/2018 roku w sprawie planowanej budowy pomnika AK pod Wawelem na Bulwarze
Czerwieńskim
Uchwała Nr 8/2018 w sprawie ochrony gniewosza plamistego na Zakrzówku w związku z ruchem
drogowym i brakiem strefy ochronnej dla ww. gatunku ściśle chronionego prawem
Uchwała Nr 9/2018 w sprawie wycinki drzew i krzewów w Bielańsko-Tynieckim Parku
Krajobrazowym na Zakrzówku
II. Posiedzenie w dn. 28.02.2018 r. i podjęte uchwały:
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Uchwała Nr 10/2018 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Miejskiej Kraków w roku 2018
Uchwała Nr 11/2018 skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie dot.
pisma RDOŚ i działań RDOŚ w ramach ochrony czynnej chronionych roślin i zwierząt
Uchwała Nr 12/2018 ws. wycinki 290 m2 krzewów na Zakrzówku
III. Posiedzenie w dn. 21.03.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała nr 13/2018 ws. wyboru nowego Sekretarza KDO ds. Środowiska
Uchwała Nr 14/2018 ws. projektu "Biomonitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenie aglomeracji
krakowskiej”
Uchwała Nr 15/2018 ws. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"Tonie - Łąki"
Uchwała Nr 16/2018 w sprawie ustanowienia zespoły przyrodniczo-krajobrazowego „Bodzów i
Góra Św. Anny” w Krakowie
Uchwała Nr 17/2018 w sprawie weryfikacja mapy roślinności rzeczywistej Krakowa
Uchwała Nr 18/2018 ws. wprowadzenia wymogu posiadania w składzie zespołu przyrodników przy
organizacji konkursów i przetargów na projekty i realizację zagospodarowania parków i innych
terenów zielonych
Uchwała Nr 19/2018 w sprawie „Powiatowego program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na
lata 2018-2040”
Uchwała Nr 20/2018 w sprawie zaniechania wprowadzania nowych gatunków roślin na teren użytku
ekologicznego Łąki Nowohuckie
Uchwała Nr 21/2018 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”
IV. Posiedzenie w dn. 18.04.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 22/2018 dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
inwestycji pn.: „Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą
techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51
Krowodrza przy ulicy Powstania Styczniowego w Krakowie”
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Uchwała Nr 23/2018 w sprawie wykupu terenów położonych w rejonie ul. Pychowickiej zajmowanych obecnie przez F.P.U.H.Cementex sp. Jawna
V. Posiedzenie w dn. 16.05.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 24/2018 z rekomendacją dla pana Kaspra Jakubowskiego
Uchwała Nr 25/2018 z poparciem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA"
Uchwała Nr 26/2018 poszerzenie użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie”
VI. Posiedzenie w dn. 20.06.2018 r.
VII. Posiedzenie w dn. 18.07.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 27/2018 dot. stanowiska Komisji do nowego, konsultowanego Wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019- 2022 oraz uwag
do tego dokumentu
Uchwała Nr 28/2018 w sprawie skierowania do Prezydenta Miasta Krakowa prośbę o przyspieszenie
prac planistycznych oraz jak najszybsze przedłożenie Radzie Miasta Krakowa projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”
Uchwała Nr 29/2018 w związku z konsultacjami projektu uchwały dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Uchwała Nr 30/2018 wnioskująca do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o
udzielenie informacji, w jaki sposób ZIKiT wyznaczył dojazd dla pojazdów budowy, w tym
ciężkiego sprzętu budowlanego, do trwającej obecnie budowy prowadzonej na działkach 208/4,
208/5, 208/6, 208/7 obr. 9 Podgórze przy ul. Św. Jacka
Uchwała Nr 31/2018 opiniująca pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa druk 2920
VIII. Posiedzenie w dn. 19.09.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 32/2018 Opinia dotycząca projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa
Uchwała Nr 33/2018 w sprawie Powiatowego programu zwiększania lesistości miasta Krakowa na
lata 2018-2040
Uchwała Nr 34/2018 w sprawie zasad koszenia łąk w Krakowie w perspektywie 2019 roku
Uchwała Nr 35/2018 w sprawie nowych parków w aktualnie procedowanych planach miejscowych
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Uchwała Nr 36/2018 w zasad ochrony zasobów przyrodniczych Stawu Płaszowskiego i Zalewu
Bagry
Uchwała Nr 37/2018 w sprawie standardów postępowania, rejestracji i badań epidemiologicznych
martwych dzikich zwierząt znajdowanych na terenie Krakowa
Uchwała Nr 38/2018 ws. uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr 39/2018 ws. zezwolenia na przejazd ul. Św. Jacka
Uchwała Nr 40/2018 w sprawie planowanego użytku ekologicznego na terenie Zakrzówka
IX. Posiedzenie w dn. 17.10.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 41/2018 w sprawie wykonania szczegółowej inwentaryzacji terenów zanieczyszczonych
w granicach miasta Krakowa wraz ze strategią ich zagospodarowania i ewentualnej remediacji
Uchwała Nr 42/2018 w sprawie informacji o stanie wniosku pozwolenia na budowę przy ul. Św.
Jacka
Uchwała Nr 43/2018 w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie jest wniosek o ZRID oraz
procedura podpisywania umów dot. przebudowy i rozbudowy ul. Św. Jacka
X. Posiedzenie w dn. 21.11.2018 r. i podjęte uchwały:
Uchwała Nr 44/2018 w związku z konsultacjami propozycji lokalizacji profesjonalnego ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Uchwała Nr 45/2018 w sprawie wydania opinii Komisji do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 w Krakowie
Uchwała Nr 46/2018 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" w Krakowie
Uchwała Nr 47/2018 dotycząca braku odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie/Zarządu Dróg Miasta Krakowa na uchwałę Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.
Środowiska Nr 39/2018 z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zezwolenia na przejazd ul. Św. Jacka
pojazdów budowy oraz na uchwałę Nr 43/2018 z dnia 17.10.2018 r. ws. udzielenia informacji na
jakim etapie jest ZRID dot. przebudowy i rozbudowy ul. Św. Jacka
Uchwała Nr 48/2018 w sprawie wykonania inwentaryzacji przyrodniczej obszarów cennych
przyrodniczo na terenie Krakowa
Uchwała Nr 49/2018 w sprawie delegacji Kazimierza Walasza do Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej (MKUA) w Krakowie
XI. Posiedzenie w dn. 12.12.2018 r. i podjęte uchwały:
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Uchwała Nr 50/2018 w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”
Uchwała Nr 51/2018 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Armii Krajowej - Piastowska”
Uchwała Nr 52/2018 wniosek do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
Uchwała Nr 53/2018 w sprawie wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
Uchwała Nr 54/2018 w sprawie uwag do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
przygotowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa

Kraków, 22.01.2019 r.
Małgorzata Małochleb
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
Kontakt e-mail: kdo.srodowisko@wp.pl
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