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Protokół  

z posiedzenia 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

w dn. 30.09.2015 r. 

 

OBECNI 

Członkowie KDO 

1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz  

2. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Emilia Ślimko 

3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz  

4. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria 
Miczyńska 

5. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski  

6. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Ewa Figórska 

7. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński 

8. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka  

9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk 

10. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk 

11. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica 

 

Goście: 

1. Członkowie stowarzyszenia zwykłego ,,Ogród Grzegórzki” 

 

OBRADY 

I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego, p. Mariusza Waszkiewicza 

II. Przyjęcie porządku obrad: 

1. Projekt uchwały  rady Miasta  Krakowa  w  sprawie ustanowienia pomników 
przyrody w Krakowie 

2. Projekt uchwały  rady Miasta  Krakowa  w  sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego „Las Mogilski” 

3. Stanowisko ws. budżetu Miasta Krakowa 

4. Rzeka Drwinka 

5. Stanowisko ws. Zagospodarowania przestrzennego bulwarów wiślanych w 
Krakowie 
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III. Sprawy bieżące, wolne wnioski 

II. Przebieg spotkania 

Otwarcie spotkania przez Przewodniczącego. Ustalenie (modyfikacja) porządku obrad. 

Ad. 1 

Przewodniczący omówił projekt uchwały Urzędu Miasta Krakowa ws. ustanowienia 4 

pomników przyrody. Zgromadzeni zwrócili uwagę na ustawowe wymogi dotyczące 

pomników przyrody [Ustawa o ochronie przyrody, art. 45], tj. zmiany stosunków wodnych. 

Zaproponowano nowe propozycję, np. zakaz stosowania soli w okresie zimowym w 

promieniu 10,0 m od pnia (z możliwością zastosowania na nawierzchniach innych, 

nieinwazyjnych środków zastępujących sól). K. Walasz (Małopolskie Towarzystwo 

Ornitologiczne) zaproponował, aby przyjąć w przyszłości uchwałę przez KDO do Rady 

Miasta regulującą sposób zimowego utrzymania nawierzchni ze względu na sąsiedztwo 

cennych obiektów przyrodniczych („Zasady utrzymywania cennych obiektów 

przyrodniczych”). Przewodniczący zwrócił uwagę na pojęcia: niszczenia i uszkodzenia 

definiowane w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody. 

Następnie jednogłośnie przegłosowano uchwałę: 

- uchwała Nr 14/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - pomniki 

przyrody 

Ad.2  

Zapoznano się z mapą granic projektowanego użytku ekologicznego „Las Mogilski”. Po 

dyskusji przewodniczący zaproponował, aby w zakazach dotyczących przyszłego użytku 

ekologicznego pojawił się zapis umożliwiający wybudowanie małych zbiorników i oczek 

wodnych jako miejsc rozrodu płazów.  

Po dyskusji zgromadzeni wnieśli do uchwały propozycje: 

- poszerzenia granic projektowanego użytku ekologicznego (UżE) 

- włączenia w granice UżE cieku wodnego 

- dopuszczenia budowę małych oczek wodnych jako miejsc rozrodu płazów 

Pan Jerzy Skibiński (Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie) zwrócił uwagę na szerszy problem 

minimalizmu uwag/postulatów składanych przez KDO. Zasygnalizował konieczność 

stworzenia dużego kompleksu przyrody na tym terenie (tj. sięgających na wschód do 

Dłubni, obecnie zagrożonych urbanizacją) i sformułowania zrównoważonych zasad ich 

rozwoju z funkcją dla mieszkańców i funkcją dla przyrody, czyli de facto z funkcją dla 

przyszłych pokoleń, tych które przyjdą po nas i będą korzystały z tych terenów. K. Walasz 

wspomniał w kontekście ww. o konieczności zabezpieczenia dla mieszkańców  terenów, 

które są przeznaczone pod zabudowę, a nie są zabudowywane oraz rozwoju użytków 

ekologicznych jako jednym z narzędzi.  J. Skibiński (SŁN) zaznaczył, że dalsza zabudowa 

wiąże się z trwałą zmianą stosunków wodnych i będzie miała wpływ na projektowany UżE. 

Następnie przegłosowano uchwałę głosami 8 „za” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

- uchwała Nr 15/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - użytek 

ekologiczny Las Mogilski (załączniki graficzne: 1 i 2 do uchwały nr 15/2015) 
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Ad. 3  

Zgromadzeni dyskutowali na temat stanowiska KDO ds. środowiska ws. budżetu Miasta 

Krakowa (MK) na rok 2016. 

Przewodniczący zaprezentował listę propozycji do przekazania i uwzględnienia w 

projekcie przyszłorocznego budżetu – nadesłaną drogą elektroniczną przez członków 

KDO: 

- powstawanie nowych użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

(np. Łąki w Toniach nazywane „Północnymi Błoniami Krakowa”) 

- projekt i powstanie parku miejskiego „Zalew Bagry” 

- zwalczanie gatunków roślin inwazyjnych, obcych na terenach cennych przyrodniczo 

- inwentaryzacja przyrodnicza 

- oklejenie wszystkich ekranów akustycznych (ochrona przed kolizjami ptaków) 

- zimowe utrzymanie dróg (bardziej pro-środowiskowe metody, np. preparat „Lodołamacz”) 

plus: pilotaż w zakresie wydajności i skuteczności   

- nawodnienie drzew i krzewów – zieleni przyulicznej i nowej zieleni miejskiej w okresie 

suszy 

- zakup   tomografu  dźwiękowego do bezinwazyjnego wykrywania zgnilizn lub pustek w 

stojącym drzewie oraz  urządzenia do badania zasięgu korzeni  - w  celu bieżących badań 

stanu  drzew ułatwiających ocenę  zagrożeń i potrzeby usunięcia  drzew (urządzenie plus 

obsługa) 

- wykup i wymiana terenów pod zieleń (minimum 1% całego budżetu MK) 

Nowe propozycje sformułowane na zebraniu: 

- K. Walasz (MTO): inwentaryzacja przyrodnicza terenów wodnych i łąkowych potencjalnie 

znaczących z punktu widzenia ochrony przyrody i różnorodności biologicznej Miasta 

Krakowa 

- K. Jakubowski (Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu): rozpoczęcie prac nad 

powstaniem centrów edukacji ekologicznej w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo – 

1 większego i mniejszych obiektów – z możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych na 

ten cel  (obiekty wraz z infrastrukturą edukacyjną w terenie) 

Zgromadzeni i przewodniczący podkreślili konieczność sformułowania uchwały w 

przyszłości ws. wskazania terenów do wykupu w pierwszej kolejności (tj. listy 

rankingowej). Jolanta Kapica (Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik) 

zauważyła konieczność udziału w dyskusji, co ma być wykupywane oraz konieczność 

rozmowy na ten temat z dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej na posiedzeniu KDO dnia 

28.10.2015.  

Zgromadzeni zobowiązali się do przygotowania propozycji terenów do wykupu na 

następnym posiedzeniu KDO. 
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J. Skibiński (Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie) w kontekście wykupu i wymiany gruntów 

pod tereny zieleni zaznaczył, że polityka miasta powinna być ukierunkowana na 

powiększanie terenów przyrodniczych (a więc ochronę i wzmacnianie istniejących 

środowisk), łączenia je w większe kompleksy w połączeniu z kształtowaniem korytarzy 

ekologicznych w mieście. Wskazano ty konieczność wykupu terenów o funkcji korytarzy 

ekologicznych.  

Następnie jednogłośnie przegłosowano uchwałę: 

- uchwała Nr 16/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - opinia do 

projektu budżetu Miasta na rok 2016 

Ad. 4 

M.  Miczyńska przedstawiła sytuację działań dewelopera na terenie podmokłym, łąkowym, 

źródliskowym dla dopływu potoku Drwinka. Opisała proceder niszczenia, procedur 

administracyjnych (korespondencja z Wydziałem Architektury w UMK). J. Urbańczyk 

poprosił o sformułowanie uchwały dla KDO w tej sprawie, którą będzie można następnie 

przegłosować. Zgromadzeni stwierdzili, że inwestycja jest niezgodna z Warunkami 

Zabudowy terenu, m.in. oddziałuje na poziom wód na działkach sąsiednich. 

Przewodniczący podsumował, że jakakolwiek uchwała KDO w tej sprawie nie wiele może 

zdziałać. Zasugerował, że sprawa powinna zostać skierowana do Komendy Wojewódzkiej 

Policji, Wydziału przestępstw gospodarczych, CBA, CBŚ i nadzoru budowlanego. 

Ad. 5 

Prezentację w imieniu Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły 

przedstawił Aleksander Staszczyk. Dotyczyła punktowej zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pt. „Bulwary Wiślane” w Krakowie. 

Zaproponowane zmiany dotyczą przede wszystkim: likwidacji samowoli budowlanych 

degradujących krajobraz, eliminację wozów asenizacyjnych obsługujących lewobrzeżną 

część odcinak Wisły, możliwości wprowadzenia 2 zadaszonych pokładów o funkcji 

komercyjnej na barkach, przesunięcia o 4 segmenty  obiektów przy plaży w kierunku 

ujścia Wilgi oraz sfinasowania przez miasto i lokalizacji 17 pali na odcinku 10 km oraz 

ujednolicenia infrastruktury obsługującej barki na przedmiotowym terenie.  

Najważniejsze komentarze i wnioski z dyskusji zgromadzonych na posiedzeniu. 

Prezentacja i postulaty wzbudziły dyskusję i niepokój dużej części zgromadzonych. 

Przewodniczący, M. Waszkiewicz (Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody) 

skomentował, że mamy do czynienia z samowolą (liczba pokładów na barkach), która 

teraz ma być zalegalizowana przez zmianę MPZP. Zwrócił uwagę, że zmiana MPZP, pod 

naciskiem interesu zainteresowanych przedsiębiorców, może mieć wpływ na pogorszenie 

sytuacji planistycznej na całym odcinku Wisły w Krakowie. K. Walasz (MTO) przypomniał 

w kwestii lokalizacji barek, że Wisła jest jednym z największych zimowisk ptaków w 

Europie Środkowo-wschodniej i konieczne jest wdrożenie rozwiązań, które by te interesy 

awifauny zabezpieczały. J. Skibiński zwrócił uwagę na konieczność sformułowania zasad, 

jak ma wyglądać wybrzeże Wisły w Krakowie. J. Kapica zwróciła uwagę na 

nieprecyzyjność zapisów przedłożonej uchwały, tj. można dyskutować nad zmianami jeżeli 
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są to zmiany konkretne (brak do uchwały załączników graficznych w wersji przesłanej 

przez Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły). 

W podsumowaniu zgromadzeni zaakceptowali propozycję K. Walasza, aby – póki to 

jeszcze możliwe – dyskutować i skorzystać  z szansy na wizytę w terenie oraz 

wysłuchania członków Stowarzyszenia.  

 

W wolnych wnioskach głos zabrali obecni na posiedzeniu członkowie stowarzyszenia 

,,Ogród Grzegórzki” opisując działania mieszkańców, stowarzyszeń przy utworzeniu na 

Grzegórzkach nowego parku miejskiego na terenach powojskowych. Wskazali na walory 

tego obszaru: cenne zadrzewienia oraz postulaty dla przyszłego parku: ochronę zwartych 

grup zieleni bez nadmiernej pielęgnacji (Inaczej na wzór nasadzeń zastępczych 

przeprowadzanych przez inwestorów, z tych zwartych grup zieleni pozostaną pojedyncze 

„lizaki'') walory historyczno-kulturowe związane z obiektami Twierdzy Kraków oraz 

konieczność zachowania tej enklawy zieleni jako istotnego kanału przewietrzania miasta 

wzdłuż Wisły. Członkowie Stowarzyszenia zwrócili się o pomoc w działaniach 

zmierzających do utworzenia na tym terenie parku miejskiego w maksymalnym zakresie 

oraz pomoc w dalszych wysiłkach w tym kierunku. J. Skibiński (Stowarzyszenie Łąki 

Nowohuckie) poprosił przy aprobacie innych zgromadzonych o przesłanie do KDO 

sformułowanych tekstów, żądań i warunków ws. tego terenu, które można będzie 

przegłosować przez KDO drogą uchwały.  

 

spisał i opracował: Kasper Jakubowski 


