BR-03.0012.1.21.5.2020
Protokół Nr 11/2020
ze wspólnego posiedzenia Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa
oraz Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa
w dniu 27 lutego 2020 r., w Sali 303 Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyli Anna Prokop - Staszecka – Przewodnicząca
Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Jan Stanisław Pietras - Przewodniczący Komisji
Kształtowania Środowiska, udział wzięli członkowie Komisji oraz goście wg listy obecności.
Przewodnicząca Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza po stwierdzeniu quorum
pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 17.00 otworzyła
posiedzenia Komisji.
Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uzgodnienie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie, w sprawie opinii do projektu rezolucji wg druku nr 828-R,
dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego.
4. Kraków miastem zieleni. Dyskusja na temat zasad gospodarowania zasobami leśnymi
oraz działań dla zwiększania terenów zielonych i lesistości Krakowa.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.

Ad.3
Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie, w sprawie opinii do projektu rezolucji wg druku nr 828-R,
dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego.
Jan Pietras Przewodniczący Komisji Kształtowania Środowiska poinformował zebranych,
że celem dzisiejszego spotkania jest konieczność przeredagowania rezolucji wg druku
nr 828-R, dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie BielańskoTynieckiego Parku Krajobrazowego.
Projekt rezolucji dwukrotnie odsyłany był do komisji w celu uzyskania opinii: Komisji
Ekologii i Ochrony Powietrza, Komisji Kształtowania Środowiska oraz do zaopiniowania
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.
Następnie głos zabrał Jan Kosiorowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie, który zasugerował, że pogodzeniem oczekiwań radnych i konieczności
gospodarowania lasem może być wpisanie do rezolucji działań turystycznych na terenie
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Za takim celem poszłoby odpowiednie
zagospodarowanie lasu: wyznaczenie tras parkowych, rowerowych, pojawiłyby się wiaty,
czy łąki piknikowe.
W dyskusji udział wzięli: Łukasz Maślona, Jan Pietras, Adam Migdał, Małgorzata Kot,
Łukasz Wantuch, Artur Buszek, Anna Prokop-Staszecka oraz przedstawiciele mieszkańców.
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W rezolucji radni zwracają uwagę, że lasy w sąsiedztwie Krakowa powinny pełnić funkcję
głównie ochronną, rekreacyjną, edukacyjną, a nie gospodarczą. - Stare i martwe drzewo pełni
również ważną funkcję w ekosystemie, dlatego należy je pozostawić, pod warunkiem że nie
stanowi zagrożenia dla ludzi. W czasach zmian klimatycznych, a także walki o czyste
powietrze musimy działać tak, aby jak najwięcej drzewostanu było chronionego wraz
z nasadzeniami nowych roślin - argumentują w rezolucji jej projektodawcy.
Przedstawiciele Lasów Państwowych zwracali uwagę radnych obu Komisji na konieczność
wyznaczenia jasnego celu w rezolucji. Okazuje się, że wpisanie jedynie ograniczenia wycinki
nie jest wystarczające. Inaczej gospodaruje się lasem, gdy celem jest łagodzenie zmian
klimatu, inaczej natomiast, gdy celem jest walka o bioróżnorodność.
Konieczna jest również zmiana adresata rezolucji. Dyrektor Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego nie jest zarządcą tego terenu. Okazuje się także, że Lasy
Państwowe mają udział w Parku wynoszący 6,7 proc. powierzchni, czyli ok. 400 ha.
Uczestnicy posiedzenia zdecydowali, że w trybie roboczym ustalona zostanie treść rezolucji
oraz jej adresat.
Ad.4
Kraków miastem zieleni. Dyskusja na temat zasad gospodarowania zasobami leśnymi
oraz działań dla zwiększania terenów zielonych i lesistości Krakowa.
Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej przedstawił informację na temat zasad
gospodarowania zasobami leśnymi oraz działań dla zwiększania terenów zielonych i lesistości
Krakowa.
W dyskusji udział wzięli: Anna Prokop-Staszecka i Jan Pietras.
Wyjaśnień udzielił Piotr Kempf.
Ad. 5
Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek
nr 8/2020.
Ad. 6
Oświadczenia i komunikaty.
Nie zgłoszono oświadczeń i komunikatów.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 19.00 zamknął
posiedzenie.
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Protokołowała:
Beata Czepiec
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