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Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

kdo.srodowisko@tlen.pl 
 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

w 2015 r.,  

 

Na początku 2013 r. w skład powołanej KDO wchodzili przedstawiciele 13 organizacji ekologicznych: 

1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 

2. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik 

4. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

5. Fundacja Fundusz Partnerstwa 

6. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

7. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

8. Fundacja Aeris Futuro 

9. Fundacja Sendzimira 

10. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa 

11. Stowarzyszenie Zielona Mogiła 

12. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie 

13. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich. 

14. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne. 

oraz przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. 

 W ciągu 2015 r. do KDO  przystąpiły dwie organizacje - Ruch Ekologiczny św. Franciszka z 

Asyżu, Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły,  natomiast  rezygnację  złożyło 

Stowarzyszenie Zielona Mogiła. 

 

 

 

W 2015  r. KDO ds. Środowiska odbyła 14 posiedzeń (lista  uczestników  w  załączeniu): 

1) 14.01.2015  
- spotkanie ze reprezentantem Straży Miejskiej w Krakowie,  
- uchwała nr 1/2015 ws. Projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i 
zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zielenie Miejskiej w Krakowie, 
- uchwała 2/2015 ws. wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Koło Tyniecki-Bodzów  
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2) 25.02.2015   

 uchwała 3/2015 KDO ws. Uchwały Rady Miasta Krakowa o zniesieniu pomników 
przyrody,  

 informacja Wydziału Kształtowania Środowiska w związku z uchwałą KDO ws. zbiornika 
Bagry i Stawu Płaszowskieg,  

 pismo mieszkańców Podgórek Tynieckich ws. spopielarni zwłok 
 

3) 11.03.2015  

 dyskusja nad regulaminem parku miejskiego regulującego korzystanie z Zalewu Bagry,  

 uchwała nr 4/2015 w sprawie czesania psów na terenach parkowych i trawnikach.  
  

4) 25.03.2015  
– uchwała nr 5/2015 w sprawie  Parku Miejskiego Zalew Bagry,  
 uchwała nr 6/2015 ws. ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających napędzanych 

silnikami spalinowymi na wybranych krakowskich zbiornikach wodnych,  

 uchwała nr 7/2015 rekomendująca do składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
przedstawiciela  KDO 

 
5) 22.04.2015  

 omówienie sytuacji Łąk w Toniach,  

 uchwała nr 8/2015 ws. przyjęcia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego  Łąki w Toniach  

 uchwała nr 9/2015 w sprawie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa,  

 dyskusja  nt. utworzenia strefy ochronnej gniewosza na Zakrzówku,  

 uchwała nr 10/2015 opinia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę 
nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 
terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

 
6) 16.06.2015 

- uchwała nr 11/2015 - opinia projektu  uchwały RMK ws. ustalenia kierunków działania dla 
Prezydenta Miasta Krakowa wraz z przeprowadzeniem konkursu architektoniczno-
urbanistycznego Parku Zakrzówek  

  prezentacja wizji działania Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przez dyrektora Piotra 
Kempfa 

 
7) 29.06.2015  

  konsultacje planowanych Trasy Pychowickej i Trasy Zwierzynieckiej,  

  uchwała 12/2015 w sprawie koncepcji inwestycji pod nazwą „Budowa Trasy 
Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej w zakresie od Ronda Ofiar Katynia do Trasy 
Łagiewnickiej" 

  dyskusja w  sprawie w sprawie Łąk w Toniach i planu zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu, 

  uchwała nr 13/2015 w  sprawie   strefy  ochrony gniewosza plamistego  na  Zakrzówku. 
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8) 02.09.2015  

– dyskusja Wpływ Światowych Dni Młodzieży na środowisko przyrodnicze Krakowa,  

 wybór prezydium Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska na kolejny rok  
 
9) 12.09.2015 – wizja  lokalna  w Przylasku  Rusieckim w sprawie planowanej koncepcji 

zagospodarowania 
 

10) 16.09.2015  
dyskusje na temat  

 ekranów akustycznych,  

 budżetu Krakowa na  rok  2016,  

 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bulwarów Wisły 
 
11) 30.09.2015  

 uchwała Nr 14/2015 - pomniki przyrody,  

 uchwała Nr 15/2015 - użytek ekologiczny Las Mogilski,  

 uchwała Nr 16/2015 - opinia do projektu budżetu Miasta na rok 2016,  

 przedstawienie sytuacji działań dewelopera na terenie źródliskowym dla dopływu potoku 
Drwinka,  

 dyskusja nt. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bulwarów Wisły,  

 prezentacja stowarzyszenia ,,Ogród Grzegórzki” działań mieszkańców, stowarzyszeń 
przy utworzeniu na Grzegórzkach nowego parku miejskiego na terenach powojskowych. 

 
12) 28.10.2015  

 informacja nt. aktualnego stanu rozwoju Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 

 uchwała nr 17 /2015 w sprawie degradacji terenu źródliskowego cieku zasilającego Park 
Rzeczny Drwinka 

 
13) 25.11.2015  

 prezentacja koncepcji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na 
lata 2017-2030”,  

 uchwała nr 18/2015 - opinia projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 w Krakowie,  

 uchwała nr 19/2015 - Opinia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”,  

 uchwała nr 20/2015 - rekomendacja przedstawicieli strony społecznej w organizacji konkursu 
architektoniczno–urbanistycznego na zagospodarowanie Zakrzówka,  

 uchwała nr 21/2015 -  stanowisko w  sprawie wykupu i zamiany gruntów na Zakrzówku,  
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 uchwała nr 22/2015 ws. wycinek drzew i niedopuszczania organizacji pozarządowych do 
postępowań   administracyjnych 

 
14) 3.12.2014  
 dyskusja nt problemu zagrożeń powodowanych przez dziki na terenie miasta Krakowa,   

 propozycja uchwały KDO w sprawie zakupu przez prezydenta Krakowa węgla  dobrej jakości 
dla mieszkańców 

 uchwała KDO nr 23/2015 ws. zasad opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania 
Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 

 

Sprawozdania z posiedzeń KDO ds. środowiska, w tym podjęte uchwały oraz informacje o 

terminach posiedzeń KDO były na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl 

http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html   

Informacje nt. Działalności KDO ds. środowiska są również publikowane na portalu 

społecznościowym Facebook grupa „KDO ds. środowiska Krakowa” 

https://www.facebook.com/groups/420321421364606/ 

 

 

 

 

Kraków, 30.01.2016 r.                                                    Przewodniczący  

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

Mariusz Waszkiewicz 


