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Protokół z posiedzenia 
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

w dn. 10.02.2016 r. 
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków 

 
OBECNI 

Członkowie KDO 
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz 
2. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski 
3. Fundacja Otwarty Plan – Małgorzata Małochleb 
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica 
5. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz 
6. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka 
7. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński 
8. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria 

Miczyńska 
9. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk 

 
Goście 

1. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Przemysław Barszcz 
2. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Ewa Stokłosa 
3. Biuro Planowania Przestrzennego, UMK – Barbara Stawarz 
4. Biuro Planowania Przestrzennego, UMK – Monika Antoniuk 
5. Klub Złote Łabędzie – Piotr Ronduda 
6. Czyste niebo nad Krakowem – Łukasz Maślona 
7. Kraków Airport – Urszula Podraza 
8. Kraków Airport – Oktawian Jarosz 
9. Kraków Airport – Janusz Oraczewski 
10. 8. Baza Lotnictwa Transportowego Kraków Balice – Jan Truchan 
11. 8 BLTr Kraków Balice – ppor. Damian Marecki 
12. Przyjazne Lotniska, mieszkanka Krakowa – Aneta Piotrowicz 
 

 

OBRADY 

I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego  

Przyjęcie porządku obrad: 
1) Stanowisko ws. zmiany planu zagospodarowania Bulwarów Wisły 
2) Informacja o wpływie lotniska Kraków Airport w Balicach na środowisko naturalne 
3) Stanowisko ws. wprowadzenia zakazu udostępniania gruntów miejskich cyrkom 

wykorzystującym zwierzęta  
4) Stanowisko ws. zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w mieście 
5) Stanowisko ws. celowości celowości nasadzenia na obszarach zieleni miejskiej Krakowa 

Paulowni CLON IN VITRO 112 "oxytree" 
6) Propozycja uchwały KDO ws. działań zmniejszających bieżący poziom zanieczyszeń 
7) Stanowisko mieszkańców Klin Borkowskich nt. wydzielenia terenów przeznaczonych na 

rekreację oraz ochronę łąk trzęślicowych 
8) Sprawy bieżące, wolne wnioski 

 
 
 



 2

Przebieg spotkania 
 
Ad. 1 
Przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego poinformowała, że Prezydent Miasta 
Krakowa wydał negatywną opinię do zmiany planu miejscowego Bulwary Wisły. Incjatywy, 
jakie się pojawią są inicjatywami radnych Miasta Krakowa. Na najbliższej sesji temat planu 
miejscowego zostanie prawdopodobnie wprowadzona ponownie w związku nieścisłościami. 
Powstała analiza sporządzona do uchwały kierunkowej z 5.11.2014 r., która wykazała, że nie ma 
potrzeby zmiany planu miejscowego do tego miejsca. 
Jerzy Skibiński zadał pytanie, o to który konkretnie radny i z jakim uzasadnieniem podał 
wniosek głosowania nad zmianą planu miejscowego Bulwary Wisły? 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że informację trzeba sprawdzić na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej krakow.pl lub wystąpić z zapytaniem do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. 
Aleksander Staszczyk opuścił spotkanie, przekazując swój głos do Kazimierza Walasza. 
Zdecydowano, że głosowanie nad uchwałą odbędzie na zakończenie spotkania. 
Przed przystąpieniem do głosowania, Aleksander Staszczyk wrócił na spotkanie KDO. 
 
Przyjęto Uchwałę nr 1/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzania punktowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ''Bulwary Wisły'' 
Głosowanie: 
Za: 8 
Wstrzymujących się: 0 
Przeciw: 1 
 
Ad. 2. 
Informacja o wpływie lotniska Kraków Airport w Balicach na środowisko naturalne 
 
Oktawian Jarosz (Dział Ochrony Środowiska i Kontroli Oddziaływania 
Rejonu Lotniska) zaprezentował działania w zakresie wpływu na środowisko naturalne, w tym 
gospodarki odpadami, emisjami gazów i pyłów do powietrza (w tym emisja niezorganiowana ze 
statków powietrznych i samochodów), gospodarki wodno-ściekowej (w oparciu o wodociąg 
gminy Zabierzów i studnie głębinowe, zużycie na dobę to 173 m3), ścieki sanitarne, bytowo-
sanitarne oraz odprowadzające wody opadowo-roztopowe (naturalnym odbiornikiem wód jest 
potok Olszanicki, wcześniej wody przechodzą przez Awaryjną Podczyszczalnię Wód 
Opadowych), klimat akustyczny, flora (obszar jest ogrodzony, głównie obszary rolne, odbywa 
się częste koszenie łąk i traw) i fauna (zaprezentowana poniżej przez Janusza Oraczewskiego). 
Prezentacja przygotowana przez Międzynarodowy Port Lotniczy została udostępniona Komisji. 
Strefy zrzutu paliwa: w obrębie Krakowa nie ma stref. Strefy znajdują się w innych lokalizacja w 
Polsce. Trzy w rejonie Warszawy inne w obrębie Olsztyna i Łodzi. Zrzut paliwa może mieć 
miejsce po uzyskaniu zezwolenia i uzgodnień pomiędzy dowódcą statku powietrznego, a 
odpowiednim organem kontroli ruchu lotniczego. Usłyszeliśmy, że przynajmniej od 2005 rok w 
okolicach lotniska Balice nie był odnotowywany żaden zrzut paliwa. 
Ogrzewanie budynków odbywa się za pomocą wysokometanowego gazu ziemnego, budynki 
cechują się wysokimi parametrami cieplnymi, do oświetlenia stosuje się źródła światła LED 
rocznie odzyskuje się ok. 35 ton makulatury, do dojazdu do lotniska wykorzystane jest 
połączenie kolejowe (eliminacja konieczności transportu kołowego). 
Najnowsze budynki wyposażone są w pompy ciepła, systemy rekuperacji powietrza. 
 
Janusz Oraczewski, Safety Officer, zajmuje się bezpieczeństwem na lotnisku, w zapobieganiem 
wypadkom lotniczym (Safety). 
Fauna na obszarze lotniska pasażerskiego: występowanie ptaków w związku z pobliskimi 
stawami rybnymi (w zarządzie Uniwersytetu Rolniczego, zbiorników retencyjnych MPWiK – 
występują mewy, kaczki, czaple siwe), zbiorowiska dzikich wysypisk odpadów (krukowate), 
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wysoka zabudowa (występowanie gołębi). Przegląd ornitologiczny lotniska przeprowadzany jest 
co 3-5 lat przez specjalistę ornitologa, gromadzone są i analizowane dane przez zespół 
odstraszania ptaków. Odnotowuje się rocznie około 30 kolizji, co daje wynik 7,9 na 10 tys. 
operacji lotniczych w 2014 r., natomiast w 2015 r. to wartość ok. 10. 
Przez lotnisko prowadzone jest usuwanie drzew i krzewów, co przyczynia się do zniechęcania 
ptaków do zakładania gniazd. Właścicielom okolicznych zabudowań sugeruje się ograniczanie 
zachowań opiekuńczych w stosunku do ptaków (głównie jeśli chodzi o bociany i jaskółki). 
Odbywają się też sokolnicze loty prewencyjne. Doszczelnienie ogrodzeń sprawiło, że jest mniej 
zwierząt na terenie lotniska. 
4 mln pasażerów jest obsługiwanych przez lotnisko w Balicach. 
 
Jan Truchan, z jednostki nr 1155, znajdująca się w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego (BLtr). 
Wystąpienie na temat wpływu lotniska Balice na środowisko. Kompleks nr 6007, obejmuje 
część operacyjną i koszary. 
Aktualnie wojsko na terenie operacyjnym nie planuje żadnych inwestycji. Do hangaru 
planowane jest tylko dobudowanie bazy naprawczej. Pozostałe działanie jednostki są bieżącymi 
zadaniami. 
Powierzchnia 357 ha to całość obszaru, 250 ha to teren współdzielony z lotniskiem cywilnym. 
 
Ad. 3 
Stanowisko ws. wprowadzenia zakazu udostępniania gruntów miejskich cyrkom 
wykorzystującym zwierzęta. Temat został przedstawiony w korespondencji e-mailowej przed 
spotkaniem KDO. 
 
Uchwała nr 2/2016 

Głosowanie: 
Za: 8 
Wstrzymujących się: 1 
Przeciw: 0 
 
Ad. 4. 
Stanowisko ws. zakazu dokarmiania dzikich zwierząt w mieście. Odczytano zaktualizowaną 
wersję stanowiska. 
 
Uchwała nr 3/2016 

Głosowanie: 
Za: 9 
Wstrzymujących się: 0 
Przeciw: 0 
 
Dodatkowo Kazimierz Walasz podniósł sprawę odłowu dzikich chorych zwierząt w Krakowie, 
w tym odłowu na Wiśle rannych lub chorych łabędzi, z przypadków opisanych przez 
mieszkańców. 
 
Przemysła Barszcz zrelacjonował, nawiązując do omawianego na grudniowym 2015 r. KDO 
temat zlecenia opieki nad dzikimi chorymi zwierzętami na terenie Gminy Kraków. Planowane 
jest, aby po zakończeniu bieżącej umowy rozważyć formę przetargu, na wieloletnią obsługę dla 
gmin.    
W dyskusji zauważono, że coroczna zmiana firmy obsługującej temat wydaje się być 
niewystarczająca do potrzeb miasta i dobrostanu zwierząt, które potrzebują pomocy. 
W Dzienniku Polski ukaże się artykuł nt. działania firmy Jan Michalski Plama i odławiania 
dzikich chorych zwierząt. Do tematu zwierząt wrócimy na kolejnym KDO. 
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Ad. 5 
Stanowisko ws. celowości nasadzenia na obszarach zieleni miejskiej Krakowa Paulowni CLON 
IN VITRO 112 zwanej "oxytree". 
 
W związku z brakiem czasu, temat przeniesiony na kolejne spotkanie KDO ds. Środowiska. 
 
 
Ad. 6. 
Propozycja uchwały KDO ws. działań zmniejszających bieżący poziom zanieczyszczeń 
powietrza – ogrzewanie lokali tzw. błękitnym węglem 
 
Brak podjęcia uchwały z braku kworum. 
 
 
Ad. 7. 
Stanowisko mieszkańców Klin Borkowskich nt. wydzielenia terenów przeznaczonych na 
rekreację oraz ochronę łąk trzęślicowych 
 
Temat przeniesione na kolejne spotkanie. 
 
 
Wolne wnioski: 
Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony e-mailowo. Prawdopodobnie będzie to 2.03.2016 
r. 
 
Począwszy od 10 lutego 2016 r., spotkania KDO będą się odbywały w Miejskim Centrum 
Dialogu. 
 
 
 
Protokołowała 
Małgorzata Małochleb 

 


