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 Protokół z posiedzenia 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

w dn. 25.11.2015 r. 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, pl. Matejki 5/6, Kraków 

 

OBECNI 

Członkowie KDO 

1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody - Mariusz Waszkiewicz  

2. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu - Kasper Jakubowski  

3. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć - Małgorzata Małochleb 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik - Jolanta Kapica 

5. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne - Kazimierz Walasz 

6. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie - Jerzy Skibiński 

7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa - Janina Żuradzka  

8. Fundacja Sendzimira - Agata Pietrzyk-Kaszyńska 

9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły - Aleksander Staszczyk 

10. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK - Lucyna Czyż 

Goście: 

11. Koordynatorka projektu przygotowania koncepcji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania 

Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”, Wydział Kształtowania 

Środowiska, UMK - Agnieszka Kowalewska 

12. Stowarzyszenie zwykłe “Ogród Grzegórzki” - Rafał Sałek 

13. Mieszkanka - Monika Gajdzińska 

14. Modraszek Kolektyw - Cecylia Malik 

 

 

OBRADY 

I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego 

II. Przyjęcie porządku obrad: 
1. Prezentacja prac nad koncepcją „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w 

Krakowie na lata 2017-2030”  

2. Uchwała KDO ws. zapobiegania bezdomności zwierząt w Krakowie  

3. Uchwała KDO ws. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

"Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki” 

4. Uchwała KDO ws. udziału strony społecznej w konkursie na zagospodarowanie 

Zakrzówka 

5. Uchwała KDO ws. Zakrzówka 

6. Uchwała KDO ws. wycinek drzew i niedopuszczania organizacji pozarządowych do 

postępowań   administracyjnych  

III. Sprawy bieżące, wolne wnioski 

Przebieg spotkania 

Ad. 1 

Agnieszka Kowalewska omówiła i zaprezentowała dotychczas przygotowane materiały do 

koncepcji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-

2030”, która będzie dokumentem perspektywicznym, który określi spójną i planową politykę 

miasta w zakresie rozwoju oraz wprowadzi długoterminowy i systematyczny sposób 
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zarządzania terenami zieleni w mieście. Odbyły się 2 spotkania z dzielnicami (I i II). Kolejne 

spotkania będą się odbywały do około 20.02.2016 r. Z prac konsultacyjnych powstanie raport 

- pierwsza wersja Koncepcji. Następnie zostanie ona przedłożona mieszkańcom do 

konsultacji. Do końca czerwca 2016 roku, będą się odbywały konsultacje z mieszkańcami, 

również z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Na koniec 2016 roku 

przygotowana koncepcja zostanie przekazana Radzie Miasta Krakowa do głosowania i 

przyjęcia jako strategia na lata 2017-2030.  

Do koncepcji można zgłaszać uwagi i opracowania. Szczególnie zalecane jest zgłaszanie 

uwag I sugestii, które warto uwzględniać, na bieżąco emailem na adres: 

mistowzieleni@um.krakow.pl 

Jerzy Skibiński wskazał, że tworzenie koncepcji nie jest działaniem wystarczającym. Sam 

tworzy zasady zarządzania zasobami zieleni w Krakowie. Będzie chciał wskazać błędy, 

zaniedbania i działania haniebne.  

Mariusz Waszkiewicz przypomniał, że pomysł na opracowanie Koncepcji miał wyznaczać 

dla urzędu kroki i zasady działania, w  tym  standardy utrzymania terenów  zieleni. 

Zaproponował, aby poza spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach (I-XVIII) 

przeprowadzić na koniec tych spotkań, również spotkania z pozarządowymi organizacjami 

ekologicznymi, celem całościowego podejścia do zagadnienia i holistycznego ujęcia 

problemów i wyzwań dla zieleni Krakowa, nie tylko dla poszczególnych dzielnic, ale również 

zależności między dzielnicami w kontekście całego miasta i potrzeb mieszkańców, jak też 

zabezpieczenia walorów przyrodniczych. 

Agnieszka Kowalewska wskazała, ze koncepcja da standardy dla Zarządu Zieleni Miejskiej 

do zarządzania terenami zieleni w Krakowie.  

Małgorzata Małochleb zapytała, czy koncepcja obejmie cały obszar miasta, czy tylko tereny 

należące do gminy, biorąc pod uwagę, że ZZM zajmuje się wyłącznie terenami gminy.  

Agnieszka Kowalewska powiedziała, że w koncepcji znajdzie się też wskazanie, które tereny 

zieleni należy wykupić, powstanie lista terenów do wykupu. Struktura własnościowa terenu 

też jest badana. 

Jolanta Kapica przytoczyła, że ważne jest wzięcie pod uwagę planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Kazimierz Walasz wskazał, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa pod względem ochrony przyrody jest katastrofą ekologiczną, 

pomimo przygotowania opracowania fitosocjologicznego pod redakcją prof. Bożeny 

Degórskiej, pozytywnie ocenionego przez Miejską Komisję Urbanistyki i Architektury 

(MKUA), a które nie zostało uwzględnione w Studium. Zadano pytanie, czy koncepcja 

opracowywana teraz będzie w stanie wskazać tereny już wskazane pod zabudowę, aby 

istniejące  tam tereny zieleni zachować? Należałoby się zastanowić, jak w stosunku do 

istniejącego studium dopasować ochronę zieleni, wypracowaną w Koncepcji. Natomiast 

miejscami zmienić studium w oparciu o wiedzę, opracowaną i uzyskaną dzięki opracowanej 

koncepcji. 

Agnieszka Kowalewska prosi o przygotowanie stanowiska KDO ds. Środowiska, 

zwierającego informacje, jaką rolę powinien pełnić dokument koncepcji.   

Ad. 2. 

W nawiązaniu do przesłanego drogą emailową Programu, KDO ds. Środowiska po 

przedyskutowaniu przyjmuje uchwałę-opinię ws. Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 w Krakowie 

Uchwała nr 18/2015 
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Za - 7 

Przeciw - 0 

Wstrzymujących się - 3  

 

Ad. 3. 

Od dnia 17.11.2015 rok do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.  

Komisja podjęła uchwałę zgłoszenia uzgodnionych wspólnie uwag. 

Uchwała nr 19/2015 

Za - 9 

Przeciw - 0 

Wstrzymujących się - 1 

 

Ad. 4. 

Uchwała KDO ws. udziału strony społecznej w pracach przygotowawczych do ogłoszenia 

konkursu na zagospodarowanie obszaru Zakrzówka. 

W związku, z tym, że podczas spotkania z wiceprezydent Elżbietą Koterbą uzgodniono, że 

strona społeczna, a szczególnie KDO ds. Środowiska powinien wytypować przedstawicieli do 

prac przy stworzeniu warunków konkursu architektoniczno-urbanistycznego na 

zagospodarowanie Zakrzówka, jak też do prac jury Konkursu oceniającego nadesłane prace.  

Zgłoszono 4 osoby jako kandydatów strony społecznej do prac. 

Osoby  rekomendowane przez  stronę  społeczną w dwóch zespołach: 

- zespół opracowujący warunki konkursu:  

  arch. Kasper Jakubowski, 

  dr Szymon Ciapała, 

- zespół jury konkursu: 

  dr arch. Dorota Leśniak–Rychlak, 

   Mariusz Waszkiewicz, 

 

Uchwała nr 20/2015 

Za – 8 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się -1 

 

Ad. 5 

Uchwała ws. Zakrzówka i wykupu została odczytana, uzupełniona, a następnie poddana pod 

głosowanie: 

Uchwała nr 21/2015 

Za - 8 

Przeciw - 0 

Wstrzymujących się - 1  

Ad. 6. 
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Projekt uchwały ws. wycinek drzew i niedopuszczania organizacji pozarządowych do 

postępowań   administracyjnych  

Uchwała nr  22/2015 

Za - 8 

Przeciw - 0 

Wstrzymujących się - 1 

 

III. Sprawy bieżące, wolne wnioski 

Aleksander Staszczyk poinformował, że mieszkańcy poinformowali go, że na Zakrzówku 

pojawiły się dziki. W okolicy ul. Tynieckiej właściciele restauracji wylewają resztki jedzenia 

niedaleko restauracji. Mariusz Waszkiewicz zaproponował, aby pan Aleksander Staszczyk 

przygotował uchwałę na grudniowe spotkanie. Przystał na tę propozycję.  

Terminy spotkań Komisji - wszystko wskazuje na to, że po analizie nadesłanych emailem 

przez członków KDO sugestii spotkania będą odbywały się w dotychczasowych, porannych 

godzinach. Nie znaleziono innego terminu, dogodnego odpowiadającego wszystkim, którzy 

zabrali głos. 

Małgorzata Małochleb poinformowała, że jako członkini zarządu Fundacji Otwarty Plan 

złożyła do Wydziału Spraw Społecznych i Wydziału Kształtowania Środowiska wniosek o 

akces Fundacji do prac w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Jednocześnie 

poinformowała, że Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przenosi siedzibę do 

Warszawy. 

Małgorzata Małochleb zaproponowała przygotowanie przez Fundację Otwarty Plan strony 

internetowej poświęconej działaniom KDO ds. Środowiska, niezależnie od publikowanych na 

stronie dialogspoleczny.krakow.pl oraz bip.krakow.pl informacji o pracach KDO ds. 

Środowiska. Proponowane jest zbiorcze, ale i pod względem kategorii tematów 

podejmowanych przez Komisję uszeregowanie zagadnień dotyczących podejmowanych 

działań, inicjatyw i uchwał np. pod względem danego obszaru, a nie tylko chronologicznym, 

jak to ma miejsce dziś na stronach miejskich. 

 

Kolejne spotkanie KDO ds. Środowiska wstępnie zostaje ustalone na dzień 14.12.2015 r. 

Potwierdzenie nastąpi drogą emailową. 

 

Protokołowała 

Małgorzata Małochleb 


