Protokół z posiedzenia z 8 lutego 2012
Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

1. W części wstępnej posiedzenia poruszono kwestie organizacyjne i porządkowe.
Wobec obecności nowych osób reprezentujących kolejne organizacje pozarządowe, chcące przystąpić do
KDO, dokonano przedstawienia wszystkich obecnych na sali. Przewodniczący przypomniał także o
obowiązku potwierdzenia faktu, iż ochrona środowiska należy do zadań danej organizacji, poprzez
dostarczenie statutu bądź regulaminu organizacji, a także prawa do reprezentowania organizacji na KDO, a
tym samym i głosowania, poprzez odpis KRS bądź udzielone pełnomocnictwo.
Na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrowych oraz deklaracji przedstawicieli/przedstawicielek
organizacji pozarządowych (przy złożeniu zobowiązania dostarczenia kopii dokumentów poświadczających
zakres działań organizacji w kwestii ochrony środowiska i prawa do głosowania) ustalono, że na posiedzeniu
uprawnionych do głosowania jest 14 osób (wraz z dwojgiem obecnych na posiedzeniu pracowników WOŚ
UMP).
Ustalono także, iż czas prezentacji ograniczony jest do 15 minut, a czas na głos w dyskusji trwa
maksymalnie 3 minuty.
Przyjęto także zasadę, iż lista tematów do kolejnego posiedzenia będzie zamykana na tydzień
przed kolejnym posiedzeniem komisji.
2. Głosowanie nad kandydaturą Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej do prezydium KDO.
Wobec nieobecności p. Charłampowicz-Jabłońskiej w trakcie głosowania na poprzednim posiedzeniu
komisji przewodniczący zaproponował dodatkowe głosowanie nad kandydaturą p. CharłampowiczJabłońskiej. Wobec nieuregulowania sytuacji prawnej co do dodatkowego naboru do prezydium
(w szczególności brak w momencie posiedzenia uchwalonego regulaminu komisji) przyjęto wykładnię
dyr. Szczepanowskiego z WOŚ UMP, iż władze prezydium wybierane są na nową kadencję na 1 posiedzeniu
komisji w nowym roku kalendarzowym. W związku z tym p. Charłampowicz-Jabłońska zrezygnowała
z ubiegania się z kandydowania.
3. Prezentacja WOŚ UMP dotycząca prac nad ustanowieniem kolejnych obszarów chronionych na terenie
miasta Poznania. Zastępca dyrektora WOŚ UMP Piotr Szczepanowski przedstawił zakres trwających
od 2010 roku prac nad powołaniem nowych obszarów w postaci:
• 1 zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Cytadela na Wzgórzu Winiarskim,
• 3 użytków ekologicznych: Strzeszyn, Dębina I, Dębina II.
Do każdego z proponowanych obszarów chronionych dyr. Szczepanowski przedstawił walory przyrodnicze
podlegające ochronie oraz zakres proponowanych działań ochronnych.
Po prezentacji nastąpiła krótka dyskusja dot.:
• objęcia ochroną terenów we własności prywatnej i związanych z tym obowiązków prawnych,
• objęcia granicami zespołu Cytadela także parku Szelągowskiego,
• objęcia ochroną terenu na północ od proponowanego UE Strzeszyn,
Dyr. Szczepanowski stwierdził, iż wobec ryzyka wystąpienia procesów odszkodowawczych władze miasta
nie planują objęcia ochroną terenów będących własnością prywatną.
Planowane są także prace nad kolejnym UE obejmującym Psarskie.
Nie wiadomo także, kiedy rozpoczną się prace nad kolejnymi obszarami chronionymi ani wstępny plan
liczby możliwych do powołania w danym roku obszarów chronionych.
Głos w kontekście ochrony przyrody zabrały także przedstawicielki stowarzyszenia Ekologiczny Zieliniec,
wskazując na planowaną wycinkę ok. 1000 drzew w rejonie planowanej inwestycji Volkswagena.
4. Prezentacja Macieja Wudarskiego dotycząca projektu uchwały w sprawie podjęcia działań ochronnych
dla terenów zieleni i rekreacyjnych Miasta Poznania oraz głosowanie nad uchwałą.
Maciej Wudarski przedstawił Komisji tekst uchwały, będącej w swym charakterze wnioskiem do władz
miasta o podjęcie wspólnych i zintegrowanych działań mających na celu ochronę terenów cennych
przyrodniczo, zdiagnozowanych na mapie monitoringu tychże terenów.
W głosowaniu 15 głosami „za” (w trakcie trwania zebrania doszła 1 osoba uprawniona do głosowania)
uchwała została przyjęta.

5. Wystąpienie Mariusza Polarczyka dotyczące ochotniczej straży weterynaryjnej.
Doprecyzowując propozycję przedstawioną na 1 posiedzeniu KDO, w oparciu o ustalenia z władzami
Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczące możliwości zaangażowania studentów kierunku weterynaria,
Mariusz Polarczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania ochotniczej straży weterynaryjnej.
Straż ta miałaby zajmować się interwencjami w sprawie zwierzyny dzikiej występującej w granicach miasta
Poznania (opieka nad zwierzętami przy wkroczeniu na drogi, tereny zabudowane, interwencje ratownicze dla
rannych zwierząt). Wobec wątpliwości wynikających z nieznajomości tekstu projektu uchwały (tekst
uchwały został przedstawiony bezpośrednio na posiedzeniu komisji), w tym dotyczących źródeł
finansowania działania straży weterynaryjnej, dyskusja nad uchwałą została przesunięta na kolejne
posiedzenia celem doprecyzowania jej treści.
Pojawiły się również głosy, aby straż została rozszerzona także o ochronę roślin i przybrała postać straży
ochrony przyrody o kompleksowym zakresie działań. Ustalono, że na jedno z kolejnych posiedzeń zostanie
zaproszona Liga Ochrony Przyrody z gminy Czerwonak celem zapoznania się z ich zakresem działań,
umocowaniem prawnym podejmowanych interwencji (w tym nadanych przez organy gminy).
Zaproponowano także, aby zaprosić przedstawiciela Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
UMP na to spotkanie celem ustalenia możliwości współpracy straży i wydziału w tym zakresie.
6. Prezentacja Tomasza Knioły dotycząca rewitalizacji doliny Warty.
Część pierwsza prezentacji dotyczyła założeń ochronnych doliny Warty przyjęte w studium z 2008 roku,
planów zagospodarowania poprzez m.in. bulwary oraz zieleń urządzoną wzdłuż Warty. Część druga
dotyczyła pozytywnego przykładu rewitalizacji i renaturalizacji przeprowadzonych w mieście Hanower
w Niemczech. Pozytywne zmiany z tego miasta stanowić mogą wzorce do przeszczepienia na grunt
poznański.
Temat rewitalizacji doliny Warty kontynuowany będzie na kolejnych posiedzeniach w ramach tematów
zagospodarowania starego koryta Warty oraz Wartostrady.
7. Głosowanie nad powołaniem zespołu ds. zrównoważonego transportu.
Przy 10 uprawnionych do głosowania (na jego moment), 9 głosach „za” i 1 wstrzymującym się powołany
został zespół ds. zrównoważonego transportu pod kierownictwem Kamili Sapikowskiej.
8. W związku z brakiem czasu na bieżącym posiedzeniu prezentacja p. Zofii Charłampowicz-Jabłońskiej
pn. Funkcje Cytadeli i ich zagrożenie w pierścieniowo-klinowym systemie obszarów zieleni przedstawiona
będzie na jednym z kolejnych posiedzeń.
Tematy zaproponowane do prezentacji na kolejnych posiedzeniach komisji:
– przedstawienie problemów Zielińca,
– prezentacja na temat działań Ligi Ochrony Przyrody z Czerwonaka,
– ochrona jerzyków w Poznaniu,
– zieleń nieurządzona w mieście,
– zieleń urządzona w mieście,
– działania w ramach kompensacji przyrodniczej,
– zakres odpowiedzialności poszczególnych organów w ochronie środowiska,
– prezentacja działań org.ekologicznych w procesie uchwalania mpzp,
– zagospodarowanie starego koryta Warty,
– Wartostrada.
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