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Protokół z posiedzenia 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 
w dn. 21.06.2017 r. 

Miejskie Centrum Dialogu , ul. Bracka 10, Kraków 

 
OBECNI 

 
Członkowie KDO: 
 
1. Fundacja Otwarty Plan - Małgorzata Małochleb 
2. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody - Mariusz Waszkiewicz 
3. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne - Kazimierz Walasz 
4. Stowarzyszenie Laki Nowohuckie - Jerzy Skibiński 
5. Fundacja Aeris Futuro - Aneta Duch 
6. Stowarzyszenie Nasza Olszanica - Artur Kołacz 
7. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik - z upoważnienia Małgorzata Małochleb 
8. Stowarzyszenie Zielone Kliny - z upoważnienia Mariusz Waszkiewicz 
9. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - z upoważnienia Kazimierz Walasz 
10. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły - z upoważnienia Kazimierz Walasz 
11. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć - z upoważnienia Małgorzata Małochleb 
12. Wydział kształtowania środowiska, UMK - Jolanta Zając 
 
Goście: 
 
1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Magdalena Mardyła 
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Mokrzycki 
3. Zarząd Zieleni Miejskiej - Dariusz Wnęk, Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody 
4. Wojciech Wilk 
 
 
OBRADY 
Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego Mariusza Waszkiewicza 
 
Porządek spotkania 
 
1. Informacja ws. ekranów akustycznych na terenie Krakowa 
2. Stanowisko KDO ds. Środowiska ws. planów urządzania lasów Krakowa 
3. Stanowisko KDO ds. Środowiska ws. zwiększenia budżetu na wykup terenów cennych przyrodniczo, na 
zieleń parkowa i zielone korytarze 
4. Stanowisko KDO ds. Środowiska ws. Członków KDO nie uczestniczących w posiedzeniach komisji 
5. Wolne wnioski 
 
 
Przebieg spotkania 
 
Ad. 1 
Przez panią Magdalenę Mardyłę udzielona została informacja na temat prac związanych z oklejaniem 
ekranów akustycznych znajdujących się w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W 
jednostce prowadzone są prace polegające na oklejaniu ekranów akustycznych poziomymi paskami. Jest to 
działanie, o które wnioskowała Komisja w uchwale nr 13/2014 z 3.12.2014 roku, jako konieczne do 
przeprowadzania w Krakowie celem zmniejszenia ilości kolizji ptaków z ekranami akustycznymi. Część 
ekranów została zinwentaryzowana jako konieczne do oklejenia. Pasy pionowe są oklejane zgodnie z 
opracowaniem Kazimierza Walasza. Aktualnie odbywa się kontynuacja naklejania pasów w miejscach 
wskazanych przy współpracy z KDO ds. Środowiska. Jest to np. ciąg ul. Opolskiej o powierzchni 1500 m2. 
Wskazać jeszcze tereny w priorytecie.  
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Kazimierz Walasz wskazał, że powinna zostać zrobiona pełna inwentaryzacja, aby poznać rzeczywistą skalę 
ekranów, które powinny być oklejone.  
 
Magdalena Mardyła dodała iż być może powinna być przygotowana pełna inwentaryzacja. Na razie 
współpraca odbywa się z inwestorem. W pierwszej kolejności oklejane będą ekrany właśnie w ciągu ul. 
Opolskiej i ul. Lublańskiej. Na części nowo instalowanych w Krakowie ekranach paski już się znajdują. 
 
Mariusz Waszkiewicz zapytał, czy jest określona roczna kwota za oklejanie ekranów. Magdalena Mardyła 
nie ma określonego budżetu, jest to na dzień dzisiejszych 1500 m2. Trudniejszej będzie oklejanie takich 
miejsc jak estakady, gdyż to się wiąże z chwilowymi zmianami organizacji ruchu na pasach drogi 
przylegających do ekranów. 
  
Komisja może wskazywać kolejne miejsca, które powinny zostać oklejone. 
 
 
Ad. 2 
Dariusz Wnęk z ZZM poinformował, iż plany urządzania lasów wykonywane są raz na 10 lat.  
W Krakowie w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Myślenice) znajduje się ok. 260 ha terenów 
leśnych. Prywatne lasy stanowią ok. 150 ha, choć nadzór  od 01.01.2017r pełni nad nimi Zarząd Zieleni 
Miejskiej. 
 
Lasy w Krakowie maja mieć funkcje ochronna, a nie gospodarczą. Lasy położone w miastach mają mieć 
kategorie ochronności, choć w okolicach Baryczy nie maja tej kategorii. Wniosek o tę zmianę do Lasów 
Państwowych znalazł zrozumienie, oczekiwane będzie wydanie opinii przez Radę Miasta Krakowa. Jeśli 
wymagane są cięcia pielęgnacyjne, Zarząd Zieleni Miejskiej będzie je wykonywał.  
 
Mariusz Waszkiewicz powołał się na przykład z Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie pozostawiono w 
lesie  drzewa uszkodzone  w  2010 r. przez  szadź i lód i  nie  miało  to żadnych negatywnych  skutków  dla  
stanu  zdrowotnego  lasu. 
 
Dariusz Wnęk poinformował dodatkowo, że w czerwcu 2017 r. odbywały się spotkania konsultacyjne do 
przygotowywanego jest „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”.  
 
Jednym z powodów przygotowywania programu powinna być dbałość o korzyści z lasów w obszarach 
miejskich, tj. zmniejszanie miejskiej wyspy ciepła, neutralizacja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, 
czy absorbcja dwutlenku węgla. 
  
Znany ostatnio w Krakowie przypadek Lasu Borkowskiego, gdzie właściciel  lasu   najpierw  wystąpił o 
zmianę klasyfikacji  gruntów z  tereny różne na las, a następnie wycofał  wniosek.  Zmiany  klasyfikacji  
gruntu jednak  dokonano. Właściciel  lasu odwołał się od  decyzji twierdząc, że grunt nie był 
wykorzystywany do produkcji leśnej. Okazało się  jednak, że zwracał się co roku do Nadleśnictwa Myślenic 
o zgodę na wycinkę, i dostawał tę zgodę.  
 
Mariusz Waszkiewicz zapytał, czy gmina może z własnej inicjatywy wystąpić o zmianę klasyfikację gruntu, 
gdyż podobnych   sytuacji że  las  rośnie  na  gruntach dla których jest inna  klasyfikacja gruntu  niż las, jest 
w Krakowie  więcej. 
Odpowiedź Dariusza Wnęka: co do zasady powinien o tę zmianę wystąpić właściciel terenu. 
 
Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów gminnych oraz Plany urządzenia lasu dla lasów Skarbu 
Państwa zarządzanych przez ZZM, dla których kończy się w tym roku okres ich obowiązywania a także 
wykonanie UPUL i Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów prywatnych ZZM zlecił wyspecjalizowanej firmie 
urządzeniowej KRAMEKO Sp. z o .o. .UPUL, PUL i ISL są w trakcie opracowania, mają być wykonane do 
końca roku 2017. KDO ds. Środowiska mogłoby wskazać swoje uwagi do opisania ogólnego 
opracowywanych dokumentacji, z dostępnego katalogu w ramach określonych przez obowiązujące prawo 
(Ustawa o lasach). 
Dokument: „Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040”przygotowuje 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/796/16 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r., na zamówienie Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie. Program będzie określał zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie 
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Gminy Miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8% powierzchni Gminy (za: 
zzm.krakow.pl).    
 
Co do Lasu Mogilskiego istnieje od 2016 roku obowiązujący plan 10-letni. 
 
Jedna z uwag KDO ds. Środowiska – wskazane jest, aby kwestię pozostawiania w  lesie martwego drewna 
również opisać w tworzonej dokumentacji urządzeniowej.  
 
Głosowanie ws. Uchwały nr 14/2017 z dn. 21.06.2017 r. KDO ds. Środowiska ws. planów urządzania lasów 
 
Za - 10 
Przeciw - 0 
Wstrzymujących się - 1 
 
Ad. 3  
Zwiększenie lesistości w Krakowie.  
Na stronie ZZM powstała nowa zakładka: Nowe lasy Krakowa znajdująca się pod adresem 
http://zzm.krakow.pl/nowe-lasy.html Po konsultacjach z poprzedniego tygodnia są pewne wnioski. Powstaje 
program zalesiania  
 
Pozostaje kwestia wykupu gruntów przez gminę. Wykształcił się w Krakowie niekorzystny dla zachowania 
obszarów zielenie trend. Jeśli wykup 1 ha lasu to koszt ok. 1 mln zł wizja, iż Miasto będzie dokonywało 
korzystnych dla tkanki miasta i struktury jakości obszarów zielenie decyzje staje pod znakiem zapytania.  
 
Jednocześnie w Krakowie koniecznością chwili jest potrzeba wykupu terenów zielenie od prywatnych 
właścicieli, przed wykupieniem tych obszarów przez deweloperów. Należy skupić wysiłek finansowy, na 
wykupach.  
 
 
Głosowanie ws. Uchwały nr 15/2017 z dn. 21.06.2017 r. KDO ds. Środowiska ws. zwiększenie budżetu na 
wykup terenów cennych przyrodniczo, na zieleń parkową, lasy i zielone korytarze w Krakowie.  
 
Za - 11 
Przeciw - 0 
Wstrzymujących się - 0 
 
 
Ad. 4 
Powraca temat uczestnictwa organizacji w pracach KDO ds. Środowiska. Zgodnie z regulaminem dwie 
organizacje, tj. Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie i Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska nie uczestniczyły w w pracach i spotkaniach KDO ds. Środowiska. Sytuacja stwarza problemy z 
głosowaniami, brak jest też wykazania najmniejszej chęci pracy ze strony ww. organizacji. Po wielokrotnym 
powracaniu do tematu, poddano pod głosowanie uchwałę ws. wykluczenia organizacji z grona członków 
KDO ds. Środowiska. 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 16/2017 z dn. 21.06.2017 r. 
Za - 10 
Przeciw - 0 
Wstrzymujących się - 1 
 
 
Wolne wnioski: 
 
Do 30.06.2017 r. odbywa się glosowanie w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Natomiast Biuro 
MOWIS organizuje w najbliższym czasie 2 spotkania: 23.06.2017 - poświęcone zakresom tematycznym 
zadań publicznych, które w drodze konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miejską Kraków mogłyby 
być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz w dn. 27.06.2017 – tematem będzie program 
współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.  
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Przyjęte uchwały: 
 

- uchwała Nr 14/2017 KDO ds. Środowiska z dnia 21.06.2017 w sprawie planów urządzania lasów 
Głosowanie: za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1 

- uchwała Nr 15/2017 KDO ds. Środowiska z dnia 21.06.2017 w sprawie zwiększenie budżetu na 
wykup terenów cennych przyrodniczo, na zieleń parkową, lasy i zielone korytarze w Krakowie 
Głosowanie: za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0 

- uchwała Nr 16/2017 KDO ds. Środowiska z dnia 21.06.2017 w sprawie organizacji 
nieuczestniczących w pracach KDO ds. Środowiska 
Głosowanie: za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1 

 
 
 
 
Termin kolejnego spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostanie podany pocztą 
elektroniczną.  
 
 
 
Protokołowała 
Małgorzata Małochleb 


