Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 11.03.2015 r.
Rynek Podgórski 1, siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XIII

OBECNI
Członkowie KDO

8.

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – dr Kazimierz Walasz
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żurawska
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie - Jerzy Skibiński
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria
Miczyńska
Towarzystwo przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie – Danuta Szymońska
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Grupa Nurkowa 5 fal – Radosław Jurkowski
ZIKiT/IP – Dział przygotowania inwestycji – Piotr Pakaszewski
ZIKiT/UZ – Zespół utrzymania zieleni – Paweł Poniedziałek
Polski Klub Ekologiczny – Adam Markowski
Zarząd Infrastruktury Sportowej – Adam Kociołek
Zarząd Infrastruktury Sportowej – Jakub Gomczyński
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Przewodniczący Rady – Jacek Bednarz
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Iwona Praczyńska Komisja sportu
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Piotr Świtalski
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Barbara Orłowska
Rada i Zarząd Dzielnicy XIII – Tomasz Kołomyjski
WakePoint Kraków Bagry – Mateusz Miśkowiec
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Goście

OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez przewodniczącego
II. Przyjęcie prządku obrad
1. Projekt uchwały ws. powołania parku Zalew Bagry
2. Dyskusja nad regulaminem parku miejskiego regulującego korzystanie z Zalewu Bagry
3. Projekt uchwały ws. czesania psów
4. Projekt uchwały ws. usuwania drzew w związku z postępowaniami za pomocą Zezwolenia
na Realizację Inwestycji Drogowej (w skrócie ZRID)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
III.

Przebieg spotkania
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Ad. 1
Przewodniczący rozpoczął spotkanie od poproszenie pana Adama Kociołka reprezentującego
ZIS o zreferowanie dotychczasowych prac prowadzonych przez administrację przy Zalewie
Bagry.
Inicjatywa “Porozumienie dla Bagrów” planuje przeniesienie całości portów i pomostów dziś
bezpośrednio w strefie zbiornika do zatoczki miedzy Klubem Horn, a Klubem AZS. To
element, do realizacji, aby z bezpośredniego obszaru Zbiornika usunąć porty. Pytaniem
otwartym pozostaje, jak będą się rozwijać zagospodarowanie obszaru, szczególnie
powstawanie infrastruktury takiej jak drogi rowerowe i ścieżki piesze.
Przewodniczący spotkania zaproponował, aby najpierw przyjąć uchwałę KDO, a następnie
przejść do pracy nad propozycją Regulaminu Parku Miejskiego Zbiornika Bagry.
Pan Jacek Bednarz, przewodniczący Rady przywitał zebranych również w imieniu Rady
Dzielnicy XIII, w której siedzibie odbyło się posiedzenia, zaapelował, aby o Zalewie Bagry
mówić wspólnym językiem, szczególnie, że jest też zawiązane z zawartym wcześniej
“Porozumieniem dla Bagrów”.
Nowopowstająca linia szybkiego tramwaju KST2 zostanie otwarta prawdopodobnie jeszcze w
2015 roku, a to da możliwość nie tylko obserwacji, ale zobaczenia pierwszy raz Bagrów przez
wielu mieszkańców miasta z perspektywy tramwaju na estakadzie. Być może na spotkaniu
KDO powinni być również przedstawiciele Wydziału Skarbu UMK, ze względu, na to, że
konieczne jest uregulowanie prawne całości zbiornika.
Pan Adam Kociołek dodał, że Uniwersytet Rolniczy będzie dokonywał inwentaryzacji
infrastruktury technicznej całości terenu. Dotychczasową inwentaryzację na podstawie spisu
działek wykonał ZIS.
Pan Bednarz zasugerował, aby zwracać uwagę na to, że już w tej chwili toczą się różnorodne
działania, które należy kompleksowo ująć. Aby powstał zarówno park, jak i celowo obszar
zarządzany przez Zarząd Zieleni Miejskiej, najlepiej przy udziale Dzielnicy.
Zaproponowano rozważenie utworzenia na tym obszarze formy prawnej w postaci użytku
ekologicznego, który pogodziłby możliwości korzystania ze zbiornika wodnego przez
mieszkańców, z jednoczesną ochroną przyrody zbiornika i najbliższego otoczenia. Nie
rozpatrzono jednak kwestii konkretnych założeń użytku ekologicznego.
Głos zabrał Radosław Jukowski z Grupy Nurkowej 5 fal, znajdującego się na terenie obiektu
AZS. Wniósł szereg zastrzeżeń do Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego Zalew Bagry.
Kwestia wyprowadzania psów stała się elementem ważnym dla zebranych, podobnie jak
potencjalne wprowadzenie zakazu palenia papierosów. Przypomniano, że w Krakowie
obowiązuje regulamin utrzymania porządku, regulujący również wyprowadzanie psów.
Pani Małgorzata Malochleb zasugerowała, że może warto wprowadzić na tym terenie obszar
do swobodnego, ale kontrolowanego wyprowadzania psów, wzorem proponowanych do
Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku wybiegów dla psów.
Obawy pana Jakuba Gomczyńskiego z ZIS budziły również zapisy dotyczące pływania
sprzętem wodnym, aby zapewnić wyjście i wejście z jednostką pływającą.
Przedstawiciel ZIS przypomniał, że na Zbiorniku odbywają się zajęcia wychowania
fizycznego i ćwiczenia w ramach szkoleń, dla których niezbędne jest zachowanie
bezpieczeństwa.
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Pan Jerzy Skibiński przytoczył, że pewne ograniczenia będą konieczne. Szczególnie, ze celem
użytku ekologicznego jest zachowanie walorów przyrodniczych.
Pan Mateusz Miśkowiec z WakePoint Kraków Bagry, zaznaczył, że również potrzebują
sporadycznie skorzystać z silnikowych jednostek pływających, celem obsługi technicznej i
konserwacji wyciągu.
Pan Jacek Bednarz zaproponował, aby w Regulaminie doprecyzować zapisy ogólne
dotyczących wykazu podmiotów, które powinny mieć określoną liczbę zezwoleń na
korzystanie ze zbiornika, np. do prowadzenia prac konserwacyjnych.
W związku z wieloma uwagami i sugestiami zgłoszonymi do Regulaminu, wspólnie
uzgodniono, że regulamin wymaga dopracowania. Przewodniczący KDO zaproponował
głosowanie nad uchwałą oraz regulaminem na kolejnym posiedzeniu. Podobnie w przypadku
uchwały o ZRID dot. drzew.
Poddano pod głosowanie uchwałę dotyczącą czesania psów, skierowaną do Straży Miejskiej,
do której KDO otrzymało pozytywną opinię ZIKiT.
Za: 7
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

III. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Pani Małgorzata Małochleb zapowiedziała o zbieraniu oświadczeń poparcia organizacji
pozarządowych dla kandydatów do Komitetu Monitorującego RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegóły zostaną wysłane do zainteresowanych w
oddzielnej korespondencji.

Kolejne posiedzenie Komisji ustalono wstępnie na 25.03.2015 r., godz. 9.00, w siedzibie
Fundacja Partnerstwo dla Środowska.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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