Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 17.05.2017 r.
Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków
OBECNI
Członkowie KDO
1. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2. Fundacja Otwarty Plan – z up. Mariusz Waszkiewicz
3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne – Kazimierz Walasz
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
5. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
6. Fundacja Fundusz Partnerstw – Katarzyna Wychowaniec
7. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” – Tomasz Fiszer
8. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły – Aleksander Staszczyk
9. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – Kasper Jakubowski
10. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich – Maria Miczyńska

11. Stowarzyszenie Zielone Kliny Małgorzata Mucha
12. Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jolanta Zając
OBRADY
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego
Porządek spotkania
1) stanowisko KDO ds. Środowiska ws. projektu dokumentu "Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w
Krakowie na lata 2017-2030"
2) stanowisko KDO ds. Środowiska ws. planów urządzania lasów Krakowa
3) informacja Stowarzyszenia "Nasza Olszanica" ws. planowanej zabudowy przemysłowej w Olszanicy na terenach
cennych przyrodniczo
4) wolne wnioski

Przebieg spotkania
Na początku posiedzenia wprowadzono zmiany w porządku obrad. Pkt. 2 o lasach przeniesiony na następne
posiedzenie. Pkt. 3 – prezentacja |Stow. „Nasza Olszanica” przeniesiono na początek. Nie wniesiono uwag
do zmian w przebiegu spotkania (porządek obrad przyjęto).
Ad. 1
Tomasz Fiszer, prezes Stowarzyszenia Nasza Olszanica przedstawił prezentację nt. zabudowy przemysłowej
terenów cennych przyrodniczo (Olszanica).
Stowarzyszenie „Nasza Olszanica nie zostało dopuszczone jako strona w trwającym postępowaniu
pozwolenia na budowę obiektów o funkcji produkcyjnej i usługowej przy ul. Powstania Styczniowego. W
wydanej decyzji WZ (z dn. 27.10.2016) zawarto szereg nieprawd, np. o „pełnym uzbrojeniu terenu” objętego
wnioskiem (brak wodociągu i kanalizacji) oraz możliwości realizacji na tym terenie funkcji usługowej i
produkcyjnej (według Studium są to tereny ZR – zieleni nieurządzonej) Brakuje uzgodnienia planowanej
inwestycji z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, pomimo, że przedmiotowe
działki zlokalizowane są w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w większości na
terenach cennych przyrodniczo (które stanowią bufor od sąsiadującej bazy paliw Orlen, zakładów chemii
budowlanej Dragon oraz autostradowej obwodnicy Krakowa) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tworzonego
użytku ekologicznego (UMK w związku z postulowanym utworzeniem tego użytku ekologicznego zlecił
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej tego terenu). RDOŚ nie zabrał głosu ws. planowanej inwestycji
(tzw. milcząca zgoda).
Dla terenu objętego w/w decyzją WZ, dzień przed jej wydaniem (tj. 26.10.2016) Rada Miasta Krakowa
przyjęłą uchwałę w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa .
Dyskusja dotyczyła możliwych do podjęcia działań w celu ochrony terenu.
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Ad. 3
Po dyskusji zdecydowano się odnieść i podjąć uchwałę dot. dokumentu "Kierunki Rozwoju i Zarządzania
Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030". Wskazane byłoby aby dokument był przyjęty przez Radę
Miasta Krakowa jeszcze przed jesiennym głosowaniem nad budżetem miasta.
Ad.2
Mariusz Waszkiewicz poinformował, że w 15.05.2017 r. odbyło się w Wydziale Kształtowania Środowiska
UMK spotkanie z zaproszonymi przedstawicielami KDO ds. Środowiska (w spotkaniu brali udział: Mariusz
Waszkiewicz, Kazimierz Walasz, Małgorzata Małochleb – zaproszenia nie skierowano do KDO, tylko do
przedstawicieli KDO). Ostateczny termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu "Kierunki Rozwoju i
Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030" mija 19.05.2017 – KDO musi przegłosować
uwagi i propozycja zmian dzisiaj. Następnie autorzy uwag do dokumentu (przesłanych wcześniej mailowo)
zaprezentowali swoje uwagi, propozycje zmian i uzupełnień do dyskusji.
Następnie głos zabrał dr inż. Mariusz Czop (AGH) na temat aneksu hydrologicznego do dokumentu.
Zaznaczył, że aneks hydrologiczny jest najsłabszą częścią dokumentu – jest czysto teoretyczny i nie zawiera
żadnej strategii. Wody na terenie Miasta Krakowa potraktowano po macoszemu, bez kryterium
jakościowego i pomysłu na ich zagospodarowanie. Brakuje projekcji finansowej (co ma być robione, gdzie,
kiedy i za ile), w 99% jest to aneks nie na temat, tzn. co już udało się zrobić i co będzie zrobione, ile wody i
jakiej jakości? Jak będą zagospodarowane wody deszczowe? Ważna, szykująca się zmiana jaką jest
nowelizacja ustawy prawo wodne w ogóle jest nie poruszona. Nie zawarto też żadnej analizy, diagnozy,
koncepcji, propozycji wykorzystania wód podziemnych, płytkich, głównego elementu podtrzymującego
ekosystemy.
Mariusz Czop zaznaczył, że albo powinno być opracowane osobne opracowanie hydrologiczne, albo należy
uzupełnić ten aneks. Zaznaczył, że nie wszędzie da się zastosować proponowane w dokumencie ogrody
deszczowe ze względu na podłoże geologiczne. I kwestia, jak wykorzystać wody do nawodnienia zielenie
miejskiej. Nie może być tak, że w ok. 95% dokument jest powielaniem innych pozycji literaturowych
(„copy”).
Jak zaznaczył Kazimierz Walasz, intencje autorów były dobre, ale zabrakło kompetencji.
Po dyskusji, zaproponowano aby Miasto powołało 2 niezależnych recenzentów-ekspertów do oceny
poszczególnych aneksów. Rozliczenie z autorami powinno nastąpić po wniesieniu uwag i uzyskaniu
ostatecznie 2 pozytywnych recenzji dla każdego dokumentu (hydrologia, przyroda itd.). Podobne
rozwiązanie zastosowano przy opracowaniu „Mapy roślinności rzeczywistej Krakowa”.
Zebrane uwagi zostały wprowadzone do zaproponowanej uchwały i poddane w ostatecznej wersji pod
głosowanie.
Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się czyli 11 za , 1 wstrzymujący się, 0 przeciw
Sprawy bieżące. Wolne wnioski
Kolejne spotkanie KDO ds. Środowiska odbędzie się w 21 czerwca 2017 r.
Protokołował
Kasper Jakubowski
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