Protokół
z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania
Pierwsze w 2012 roku posiedzenie Komisji odbyło się 17 stycznia 2012 roku.
W posiedzeniu obok przedstawicieli WOŚ UMP oraz organizacji pozarządowych
udział wzięła pani Katarzyna Derda z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
1. W związku z tym, iŜ z końcem roku kalendarzowego 2011 wygasła kadencja
przewodniczącego i prezydium Komisji wybranych w 2011 roku, odbyły się wybory
władz Komisji na rok 2012. Maciej Wudarski zgłosił jako kandydata na
przewodniczącego Jacka Zatońskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. W jawnym
głosowaniu, przy obecności 11 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji
pozarządowych uprawionych do oddania głosu, wybrano Jacka Zatońskiego na
przewodniczącego Komisji na 2012 rok większością głosów (10 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się).
Przewodniczący zaproponował 4 osoby do prezydium Komisji:
Tomasz Knioła, Mariusz Polarczyk, Kamila Sapikowska, Maciej Wudarski.
W głosowaniu przy 11 głosach „za” prezydium w proponowanym składzie zostało
zaakceptowane.
2. Następnie Jacek Zatoński podsumował ustalenia poczynione na poprzednim
posiedzeniu Komisji, m.in. dotyczące stworzenia mapy obszarów cennych
przyrodniczo, które naleŜy wyłączyć spod zabudowy.
3. Na bieŜącym posiedzeniu prezentację na temat mapy przedstawili Maciej
Wudarski z My-Poznaniacy oraz Michał Kucharski z Rady Osiedla Naramowice. Na
przykładzie wybranych istniejących bądź przewidywanych, a takŜe istotnych, a
właśnie brakujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
KrzyŜownik, otoczenia Bogdanki, otoczenia Jez. Strzeszyńskiego i Jez. Kierskiego
oraz rezerwatu śurawiniec wskazali zagroŜenia dla środowiska przyrodniczego
wynikające z wadliwych rozwiązań przestrzennych, m.in. zabudowę klinów zieleni i
związane z tym zmniejszanie ich powierzchni, powstawanie dzikich wysypisk,
niezgodne w wydanymi warunkami zabudowy wykorzystanie działki. Na podstawie
analizy wymienionych przykładów zaproponowali tekst wstępny (do dyskusji)
zarządzenia prezydenta/uchwały rady miasta w sprawie szczególnego trybu
postępowania jednostek miejskich oraz org. pozarządowych i innych
zainteresowanych osób bądź organizacji w celu ochrony obszarów cennych
przyrodniczo. Proponowana procedura miałaby mieć charakter dobrowolny i byłaby
oparta na współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów. SłuŜyłaby takŜe
poprawie przepływu informacji między jednostkami/komórkami urzędu miasta.
Po prezentacji obyła się dyskusja nad propozycjami. RozwaŜano moŜliwości ochrony
i ewentualnego wykupu gruntów nienaleŜących do Skarbu Państwa czy samorządu,
jak równieŜ moŜliwość powołania kolejnych uŜytków ekologicznych na terenie miasta.
Maciej Wudarski jako kierujący zespołem ds. zagospodarowania przestrzennego ma
koordynować prace nad sprecyzowaniem treści zarządzenia/uchwały oraz mapą
diagnostyczną.

4. Kolejne wystąpienie dotyczyło sytuacji Jeziora Strzeszyńskiego. Jerzy Juszczyński
z Polskiego Klubu Ekologicznego przedstawił stan obecny zbiornika, źródła ścieków
dopływających do niego (ścieki komunalne oraz deszczowe z obszaru gminy Suchy
Las, nielegalne zrzuty z wozów asenizacyjnych). W jego ocenie dalsza degradacja
zbiornika przy istniejącym systemie zrzutu ścieków jest nieunikniona, jeśli nie
zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu:
- odcięcie dopływu ścieków z gminy Suchy Las (poprzez skierowanie ich do innej
zlewni),
- zmianę ich składu (poprzez zmniejszenie stęŜenia biogenów - fosforanów oraz
liczby bakterii E. coli).
5. Mariusz Polarczyk z Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania zaproponował
stworzenie grupy wolontariuszy (spośród studentów weterynarii), która podejmowała
by interwencje oraz opiekowała by się zwierzętami dzikimi w granicach miasta.
6. Kamila Sapikowska ze Stowarzyszenia Poznańska Masa
zaproponowała powstanie zespołu ds. zrównowaŜonego transportu.

Krytyczna

W związku z ograniczonym czasem prezentacja Tomasza Knioły z Koła
Poznańskiego Klubu Przyrodników na temat przywrócenia starego koryta Warty
została przeniesiona na kolejne posiedzenie Komisji.
Wstępnie ustalono, Ŝe kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 8 lub 9 lutego 2012
o godz. 16.00. Termin zostanie ustalony ostatecznie po zarezerwowaniu sali na
potrzeby posiedzenia.

