Sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
09.01.2013

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 Aeris Futuro – Joanna Pieśluk
5) Fundacja Fundusz Partnerstwa – Magdalena Budek
6) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Rafał Serafin
7) Stowarzyszenie Zielona Mogiła – Jan Kasznik
8) Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
9) Wydział Kształtowania Środowiska – Ewa Olszowska-Dej
10) Wydział Kształtowania Środowiska – Paweł Rutkowski

OBRADY
1. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Porządku Obrad
3. Wobec braku zastrzeżeń do Porządku Obrad ze strony członków KDO podjęto decyzję o
rozpatrzeniu pierwszego punktu Porządku Obrad.
4. Dyskusja w związku z zastrzeżeniami Wydziału Spraw Społecznych dot. pełnienia funkcji
Sekretarza KDO przez p. Joannę Pieśluk, która w chwili obecnej nie reprezentuje żadnej
organizacji będącej członkiem KDO, komisja postanowiła rozstrzygnąć sprawę na
następnym posiedzeniu.
5. Informacja Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska dotycząca uchwały KDO nr
1/5/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie stworzenia narzędzi umożliwiających
wykup terenów zieleni lub zamianę na inne grunty przez Gminę Kraków
6. W związku z pismem Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska skierowanym do
KDO, Komisja ustaliła, że będzie zwracać się do władz miasta za pośrednictwem Wydziału
Kształtowania Środowiska. Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska poinformowała o
planowanym przez Wydział Spraw Społecznych , spotkaniu przewodniczących wszystkich
KDO, dot. poprawek w zarządzeniu dot. tworzenia i funkcjonowania KDO

7. Dyskusja nad uchwałą w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa
poświęconej sprawom ochrony jakości powietrza. KDO przyjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 1/2013
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 09.01.2013
w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa poświęconej sprawom ochrony
jakości powietrza

Na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, Komisja
zwraca się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o zwołanie nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta Krakowa poświęconej sprawom ochrony jakości powietrza
Tragiczny stan środowiska, w tym wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia, komunikaty nawołujące do pozostawania dzieci i osób starszych oraz chorych w
domach, wnioski z raportów lekarzy badających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
najmłodszych w Krakowie i codzienne doświadczenia nas wszystkich, zmuszają do zajęcia
zdecydowanego stanowiska w celu powstrzymania dalszej degradacji środowiska życia i rozpoczęcia
wprowadzania zdecydowanych i skutecznych zmian. Teraz - a nie wtedy gdy smog uniemożliwi nam
zupełnie oddychanie - powinna być opracowana strategia działania w takiej alarmowej sytuacji - być
może należałoby się w podobnej sprawie zwrócić do władz województwa.
Podczas takiej sesji powinny być przedstawione m.in. informacje dotyczące szczegółów działań
Urzędu Miasta Krakowa w dziedzinie ochrony środowiska w tym dane za ubiegłe lata i plany na
przyszłość oraz raport na temat stanu miejskiej zieleni, ilustrowany danymi dotyczącymi nakładów na
ten cel i liczby wycinek w ostatnich latach, a także szczegółowy raport o stanie korytarzy
przewietrzania miasta i sposobie ich zachowania w powstających planach zagospodarowania miasta.
Miasto powinno także jasno określić jak wykorzystuje dane zawarte w mapie roślinności rzeczywistej
i wskazania terenów do ochrony (ok. 240) zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym na
zlecenie miasta w ramach przygotowywanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Krakowa. Obawiamy się, że z powodu braku kompetencji przyrodniczych wśród
planistów, tereny te z reguły są przeznaczane pod zabudowę.
Oczekujemy, że na Sesji Rady Miasta rozpatrzone będą (a) bariery legislacyjne ograniczające
podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie; (b) praktyka planowania
przestrzennego wpływająca negatywnie na jakość powietrza w Krakowie; (c) funkcje terenów
zielonych, w tym korytarzy przewietrzania Miasta; (d) zagrożenia zdrowotne mieszkańców
spowodowane złą jakością powietrza.
Podczas sesji przedstawiciel KDO ds. Środowiska lub przedstawiciel organizacji ekologicznych
powinien mieć prawo zaprezentowania stanowiska w tej sprawie i przedstawienia konkretnych
postulatów administracyjno - organizacyjnych.
Głosowanie
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 2

8. Dyskusja nad uchwałą w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa
poświęconej sprawom ochrony jakości powietrza. KDO przyjęła uchwałę o treści:
Uchwała nr 2/2013
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 09.01.2013
w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza
Członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, uważają, że jakość powietrza,
którym oddychają mieszkańcy Krakowa, jest podstawowym problemem ekologicznym decydującym o
jakości życia w krakowskiej aglomeracji.
Wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia, komunikaty nawołujące do
pozostawania w domach dzieci, osób starszych i chorych, wnioski z raportów lekarzy badających
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie najmłodszych w Krakowie i codzienne doświadczenia
nas wszystkich, zmuszają do zajęcia zdecydowanego stanowiska w celu powstrzymania dalszej
degradacji środowiska życia i rozpoczęcia wprowadzania zdecydowanych i skutecznych zmian.
Postulujemy:
1. Znaczne zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na likwidację niskiej emisji u osób
prywatnych i wspólnot. Planowany na 2013 r. poziom finansowania jest zbieżny z poziomem
ubiegłorocznym, gdzie przeznaczono 2 700 000 zł złotych oraz dodatkowo pozyskano 900 tys.
złotych z WFOŚiGW w Krakowie, co pozwoliło na likwidację zaledwie ok. 300 palenisk emitujących
zanieczyszczenia.
2. Niezależnie od wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Krakowa oraz
starań o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie, podjęcie energicznych działań
zmierzających do uzyskania wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.
3. Opracowanie raportu z realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w 2012 roku z podaniem
efektów ekologicznych i rzeczowych (jakie nowe instalacje grzewcze zainstalowano, w jakich
dzielnicach).
4. Sporządzenie inwentaryzacji instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, w celu
skutecznej realizacji „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”
5. Wytyczenie horyzontu czasowego, np. 5 letniego, w którym stosowanie paliw stałych (m. in.
odpady, węgiel) w piecach domowych na terenie gminy Kraków będzie zakazane.
6. Opracowanie harmonogramu realizacyjnego do istniejącego „Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Miasta Krakowa” przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w dniu 21.11.2012 r.
Harmonogram powinien zawierać nie tylko konkretne zadania w określonym czasie ich realizacji oraz
osoby odpowiedzialne za ich realizację, ale także dane liczbowe dotyczące zamierzonych efektów
rzeczowych oraz podmiotów i osób odpowiedzialnych.
7. Skorelowanie planów inwestycyjnych dotyczących uzupełniania sieci magistrali ciepłowniczych w
Krakowie z planowanymi zadaniami podłączania gospodarstw domowych do sieci miejskiej. Często
brak możliwości technicznych w zakresie infrastruktury miejskiej stanowi podstawową zaporę przed
inwestycjami modernizacyjnymi osób fizycznych.
8. Konsekwentne wprowadzanie i egzekwowanie ograniczeń ruchu samochodowego
9. Zwiększoną ochronę drzew i terenów zieleni redukujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe
10. Bezwzględną ochronę przed zabudową korytarzy przewietrzania miasta
Kierując nasz społeczny, obywatelski apel do Samorządu: Rady Miasta Krakowa oraz
Prezydenta Miasta Krakowa jesteśmy pewni, że stanowisko niniejsze wyraża oczekiwania
mieszkańców w sprawie potrzeby konsekwentnego dążenia do naprawy kompromitującej dla nas
wszystkich sytuacji, niedopuszczalnej w mieście nauki, kultury, szlachetnych tradycji myśli
ekologicznej i ambicji rozwojowych.
Głosowanie
Za – 7
Przeciw – 1
Wstrzymujących się – 1

Na tym posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało zakończone.

