Sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
12 grudnia 2012, godz. 17:00
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, ul. os. Zgody 2, Kraków
OBECNI
Członkowie KDO
1) Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie - Danuta Szymońska
2) Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
3) Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
4) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych –Barbara Kazior
5) Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
6) Fundacja Aeris Futuro - Joanna Mieszkowicz;
7) Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
8) Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina śuradzka;
9) Stowarzyszenie Zielona Mogiła – Marek Ziemianin.
10) Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
11) Wydział Kształtowania Środowiska – Ewa Olszowska-Dej
12) Wydział Kształtowania Środowiska – Paweł Rutkowski
Goście
- Towarzystwo Przyjaciół Bronowic – Piotr Szmigielski

OBRADY
Spotkanie rozpoczął Mariusz Waszkiewicz, przewodniczący Komisji.
1. Funkcja sekretarza
Poruszony problem pełnienia funkcji sekretarza przez p. Joannę Pieśluk, która przestała być
przedstawicielką w KDO Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Członkowie KDO zaakceptowali
stanowisko przewodniczącego KDO, Ŝe p. Pieśluk nadal jest sekretarzem KDO ale nie ma
prawa głosowania (poniewaŜ nie jest juŜ przedstawicielem organizacji-członka KDO).
2. Informacja nt. sprawozdań
Przewodniczący KDO poinformował o problemach związanych z wywiązaniem się z obowiązku
przesłania do publikacji sprawozdania w terminie 14 dni, w przypadku przesyłania do członków
KDO sprawozdań z posiedzeń z wprowadzonymi uwagami. Zgodnie z § 6.3 Regulaminu KDO
ds. Środowiska, członkowie KDO będą wnosili uwagi do pierwotnego projektu sprawozdania.
Wersja po uwzględnieniu uwag będzie przesyłana bezpośrednio do publikacji.
3. Przyjmowanie nowych członków
Uzgodniono, Ŝe organizacje będą przyjmowane do KDO bez głosowania, jeśli Wydział Spraw
Społecznych Urząd Miasta Krakowa potwierdzi spełnienie warunków formalnych, a Wydział
Kształtowania Środowiska potwierdzi spełnienie warunków merytorycznych.

4. Dokumenty do opiniowania przez KDO
Wydział Kształtowania Środowiska UMK w celu umoŜliwienia wywiązywania się KDO z jej
regulaminowych zadań będzie przekazywał projekty dokumentów o których mowa w § 3 pkt. 1
Regulaminu KDO.

5. Przekazywanie uchwał KDO
Uchwały KDO kierowane do władz Krakowa będą przekazywane za pośrednictwem Wydziału
Kształtowania Środowiska UMK, który zapewnia KDO ds. Środowiska obsługę kancelaryjną i
merytoryczną. KDO przed podjęciem konkretnych działań będzie kaŜdorazowo, ustalać sposób
komunikacji uchwał KDO do radnych miejskich, dzielnicowych, organizacji społecznych,
dziennikarzy.
6. Informacja związana z tematem poprzedniego spotkania KDO
Przewodniczący KDO odczytał otrzymaną od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie informację: „W odpowiedzi na pismo z dnia 19.11.2012r. dotyczące przewidzianych
środków finansowych w celu zabezpieczenia Miasta Krakowa przed suszą, Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuję, iŜ w planie ZIKiT na 2012r oraz na
rok 2013r. nie ma przewidzianych środków finansowych na powyŜszy cel.”
7. Propozycja uchwały KDO w sprawie wykupu terenu zieleni
Ewa Olszowska-Dej: W Programie ochrony środowiska dla Miasta Karkowa na lata 2012-2015 z
uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019 oraz
stanowiącym do niego załącznik Harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska w latach 2012-2015 są zapisy dot. działań z zakresu ochrony przyrody i
krajobrazu, w tym m.in. o powołaniu stanowiska Miejskiego Architekta Krajobrazu i nadaniu mu
określonych obowiązków w celu utworzenia spójnej polityki i koordynacji wielokierunkowych
działań w zakresie terenów zieleni.
W części harmonogramu dotyczącej szacunkowych nakładów finansowych występuje działanie
zmierzające do pozyskania i zachowania gruntów przeznaczonych na zieleń miejską w MPZP
oraz w strefie zagospodarowania parków rzecznych – w 2013 r. na powyŜszy cel ma być
przeznaczone 5 mln zł – wg harmonogramu są to środki konieczne do pozyskania (nie wiadomo
czy zostało zapisane w budŜecie miasta)
KDO przyjęła uchwałę o treści:
Uchwała nr 1/5/2012
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie stworzenia narzędzi umoŜliwiających wykup terenów zieleni lub zamianę na inne grunty
przez Gminę Kraków
Na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska oraz Programu
Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w
2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019 przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXI/863/12 z
dnia 21 listopada 2012 roku, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zwraca się do Prezydenta
Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa z prośbą o stworzenie narzędzi umoŜliwiających wykup
terenów zieleni lub zamianę na inne grunty przez Gminę Kraków poprzez:
• określenie zasad przygotowania propozycji listy terenów zieleni planowanych do wykupu,
• określenie zasad dokonywania operacji zakupu terenów zieleni,
• wprowadzenie zasady corocznego przeznaczania w budŜecie Krakowa środków finansowych na
wykup terenów zieleni w wysokości minimum 0,5% dochodów Krakowa za ostatni zatwierdzony rok
budŜetowy,
• pozyskiwanie przez gminę środków zewnętrznych niezaleŜnie od kwot zapisanych w budŜecie,
• pozyskiwanie gruntów cennych przyrodniczo znajdujących się w rękach prywatnych poprzez wymianę
na grunty gminne.
Ochrona terenów cennych pod względem przyrodniczym poprzez wykup lub zamianę na inne grunty
wynika z konieczności:

- zabezpieczenia przez zabudową terenów cennych przyrodniczo,
- poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez ochronę przed zabudową korytarzy przewietrzania
miasta,
- zabezpieczenia dla mieszkańców Krakowa istnienia i powiększania terenów zieleni rekreacyjnej,
- realizacji zasad racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią,
- skutecznego realizowania zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszania konfliktów społecznych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.
Zdaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, realizacja powyŜszego zadania wymaga
wprowadzenia zasady corocznego przeznaczania w budŜecie Krakowa środków finansowych na wykup
terenów zieleni oraz przygotowania propozycji listy terenów do wykupu.
Podczas przygotowania listy terenów zieleni planowanych do wykupu lub zamiany naleŜy wziąć pod
uwagę: wartość przyrodniczą terenu (w tym korytarze ekologiczne), korytarze przewietrzania miasta,
zagroŜenie terenów zieleni inwestycjami budowlanymi, listę rankingową parków rzecznych
i miejskich, ochronę przed powodzią, powierzchnię terenów zieleni rekreacyjnej w danym rejonie miasta.
Propozycje listy rankingowej terenów zieleni planowanych do wykupu powinien opracować zespół w skład
którego powinni wchodzić pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
pracownicy naukowi z zakresu ochrony przyrody, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz Komisji
Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.
Głosowanie
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 2

8. Propozycja uchwały KDO ws. jakości powietrza
Projekt uchwały wymaga dopracowania i będzie przedmiotem głosowania na następnym
posiedzeniu KDO.
9. Propozycja uchwały KDO ws. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa poświęconej ochronie
środowiska.
Projekt uchwały wymaga dopracowania (ewentualnie włączenia do propozycji uchwały ws
jakości powietrza) i będzie przedmiotem głosowania na następnym posiedzeniu KDO.
10. Opinia KDO w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.
KDO przyjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 1/6/2012
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 12 grudnia 2012 roku
Opinia w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2013.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska po zapoznaniu się z projektem Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013,
apeluje o usunięcie zapisów § 10 dotyczące usypiania ślepych miotów. Zdaniem Komisji skala problemu nie
jest na tyle duŜa, aby zmuszała do podjęcia tak drastycznych i kontrowersyjnych działań.

Głosowanie

Za – 6
Przeciw – 3
Wstrzymujących się – 1

11. Ustalono termin następnego posiedzenia KDO na dzień 09.01.2013 r. godz. 17
Na tym posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało zakończone.

