Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony
Środowiska UMP w dniu 14.11.2012 r.
W dniu 14 listopada 2012 r. odbyło się zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO)
przy Wydziale Ochrony Środowiska UMP (WOŚ). Poruszono następujące tematy:
1. Pan Grzegorz Gołębiak przedstawił uwagi złożone przez Klub Przyrodników do zmian
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania dla miasta Poznania. Uwagi
koncentrowały się głównie na rozszerzeniu obszarów uznanych za cenne przyrodniczo.
Zostały odrzucone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Temat zakończył się
propozycją współpracy przyrodników z poznańskich organizacji ekologicznych z MPU
przy wyznaczaniu terenów cennych przyrodniczych oraz z WOŚ przy wyznaczaniu
użytków ekologicznie.
2. Pan Woszczak zwrócił się o pomoc w wyjaśnieniu zagadnień prawnych związanych
z odlesieniami.
3. Pan Lechosław Lerczak poruszył kwestie znacznych odszkodowań wypłacanych przez
Urząd Miasta Poznania dla deweloperów. Wystąpił o zażądanie przez komisje dostępu do
dokumentów związanych z tymi sprawami – wymaga przygotowania przez Pana
Lechosława projektu uchwały.
4. Pan Rajmund Jakub poruszył sprawę planów zagospodarowania wokół Jeziora
Kierskiego. Wskazał na problem rezygnacji w tym rejonie z doprowadzenia kanalizacji.
Przy dużej degradacji wód jeziora taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – wymaga
przygotowania przez Pana Rajmunda projektu uchwały z naszym stanowiskiem
w tej sprawie.
5. Reprezentantki Stowarzyszenia Ekologicznego Zielińca wystąpiły z odezwą do WOŚ
o pomoc w sprawie rozwoju zakładów produkcyjnych Volkswagena, co może przyczynić
się do pogorszenia stanu środowiska na tym terenie poprzez wzmożony hałas i ruch
samochodowy. Sprawa okazała się jednak poza kompetencjami WOŚ, dotyczy kwestii
planowania przestrzennego, w których należałoby się zwrócić do Rady Miasta (przyjmuje
MPZP) lub Wydziału Urbanistyki i Architektury (wydaje decyzje urbanistyczne). Komisja
powinna zwrócić się w imieniu mieszkańców do wymienionych instytucji o pomoc –
wymaga przygotowania przez reprezentantki projektu uchwały ze stanowiskiem
Komisji w tej sprawie. Przewodniczący wskazał na konieczność przeprowadzenia
trójstronnych rozmów VW, mieszkańców i samorządowców.
6. Pan Krzysztof Mączkowski podsumował „Debaty Nadwarciańskie”. Odniósł się
krytycznie co do braku zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w tą
tematykę. Jak również wskazał na zbyt małe zaangażowanie organizacji w opiniowanie
planów strategicznych dla miasta i województwa na etapie wnoszenia uwag. Wspomniał o
złożonych przez siebie uwagach do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dzięki
czemu działania edukacyjne przewidziano do wykonywania również dla organizacji
pozarządowych.
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