Raport
—
Drugie warsztaty CO-DESIGN
nt. krakowskich Parków Rzecznych
13–14 października 2021 r., Kraków

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu CLEARING HOUSE,
finansowanego z europejskiego programu badań i innowacji
H2020 (umowa nr 821242).
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Niniejszy dokument stanowi raport z warsztatów, które odbyły się
w dniach 13-14 października 2021 r. w Krakowie . Pierwszego dnia odbył
się spacer badawczy na terenie Parku Rzecznego Drwinka. Drugiego
dnia przeprowadzony został warsztat w Hotelu Galaxy w Krakowie.
Spotkanie skupiło się na Parku Rzecznym Drwinka, jako przykładzie
cennego przyrodniczo i społecznie obszaru na terenie miasta
Krakowa. Obszar ten z jednej strony dostarcza miastu istotnych usług
ekosystemów, a z drugiej strony znajduje się pod presją inwestycyjną
i wymaga aktywnej skoordynowanej ochrony ze strony różnych
instytucji.
Celem spotkania była wymiana informacji na temat obecnie
prowadzonych działań, mających wpływ na Parki Rzeczne, dyskusja
na temat poszerzenia tych działań, znalezienie między nimi synergii
i wytypowanie zagadnień kluczowych do realizacji lub wzmocnienia,
również przy wsparciu projektu Clearing House. Spotkanie miało też
pomóc w przygotowaniach do prezentowania studium przypadku rzeki
Drwinki na forum międzynarodowym.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki
kilku różnych jednostek samorządowych i centralnych jednostek
państwowych, organizacji społecznych i instytucji naukowych. Pełna
lista uczestników znajduje się w Zał. 3. Uczestnicy. Warsztaty zostały
zorganizowane w formule Co-Design, miały interaktywny charakter,
a ich efekty będą wykorzystane w dalszej realizacji projektu „Clearing
House”, którego były częścią (więcej nt. projektu w Zał. 1. Projekt
Clearing House).
Pierwszego dnia, podczas spaceru terenowego nad Drwinką odbyły
się 3 prezentacje merytoryczne dotyczące tego Parku Rzecznego,
przedstawione przez osoby ze Stowarzyszenia Drwinka. Katarzyna
Kusal, ornitolog opowiedziała o ptakach, Justyna Ślęzak –
o nietoperzach, a Agnieszka Mędrek – o historii działań obywatelskich
na rzecz ochrony Parku Drwinki. Profesor Mirosław Żelazny,
hydrolog mówił o możliwościach, sposobach i celach pomiarów
hydrologicznych. Wystąpienia uzupełniane były przez pracowników
Zarządu Zieleni Miejskiej Krakowa. Omówione zostały szczególne
warunki ekosystemów Parków Rzecznych na podstawie Parku Drwinki,
działania społeczne prowadzone na rzecz ich ochrony oraz konieczność
budzenia szerszej świadomości wśród mieszkańców i instytucji na
temat zarówno wartości, jak też potrzeby szczególnej ochrony tego
i podobnych obszarów.
Drugi dzień rozpoczął się od krótkiego przedstawienia przez Tomasza
Bergiera celów i dotychczasowych działań w projekcie Clearing House.
Następnie miały miejsce dwie prezentacje przedstawione przez
osoby związane z instytucjami partnerskimi projektu. Dagmar Haase
z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie opowiedziała o tworzeniu
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i rozwoju lasów miejskich w Lipsku, natomiast Eugenia Vidal
z Metropolii Barcelońskiej podzieliła się doświadczeniami tego miasta
w dziedzinie planowania i zarządzania zieloną infrastrukturą.
W kolejnej części uczestnicy i uczestniczki, podzieleni na 3 grupy,
pracowali warsztatowo z wykorzystaniem metody World Café.
W podstolikach omawiane były trwające już procesy, mające wpływ
na Parki Rzeczne, a także potrzeby i wskazane działania, które
powinny wzmocnić ochronę Drwinki i innych Parków Rzecznych.
Po zakończeniu prac w podgrupach osoby uczestniczące oddały głosy
na, ich zdaniem, najpilniejsze cele i zadania. Każda z nich dysponowała
5 punktami, które mogła przyznać, wedle uznania, na 1 lub kilka
działań. W poniższym zestawieniu zaproponowane działania
wymienione zostały w kolejności według uzyskanej punktacji.
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Parki Rzeczne –
możliwe działania
i sposoby wsparcia
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Wyniki pracy w podgrupach:
Aspekty finansowe, metody zarządzania,
planowanie przestrzenne
prowadząca: Barbara Surmacz-Dobrowolska
• (21) weryfikacja zapisów aktualnie sporządzanego Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krakowa (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94336)
pod kątem potencjalnych potrzeb dotyczących tego terenu; w tym
w szczególności:
• wprowadzenie do studium definicji „Parku Rzecznego”; w tym
ustalenie listy zakazów celem ochrony wartości przyrodniczych
• dopilnowanie zapisów dokumentu na potrzeby ewentualnych
zmian miejscowych planów
• weryfikacja przeznaczenia gruntów w studium (na terenach
nie objętych planami miejscowymi)
• (12) uporządkowanie i uregulowanie kwestii formalno-prawnych
dot. terenu Parku Rzecznego Drwinki; w tym:
• przegląd pozwoleń wodnoprawnych,
• weryfikacja i ustalenie działek gruntowych w tym kwestie
własnościowe (struktura własności gruntów)
• ustalenie linii brzegowej; w tym pod kątem jurysdykcji dot.
zarządzania danym obszarem na terenie Parku
• w miarę możliwości odzyskiwanie terenów prywatnych z obszaru
Parków Rzecznych
• środki finansowe na pozyskanie terenów na „wydzielenie” Parku
Rzecznego.
• (7) poldery przeciwpowodziowe udostępnione rekreacyjnie i ich
uwzględnienie w zapisach planistycznych
• (6) model funkcjonalno-przestrzenny na poziomie ponadlokalnym
(wynika ze strategii)
• (5) przeciwdziałanie problemowi zabudowywania terenów
zalewowych, polderów itp.
• (1) granty naukowe, jako możliwość finansowania działań na rzecz
Parku przy współpracy naukowców z instytucjami miejskimi
• Zielony Pierścień Podgórze (finansowany przez miasto) –
wymaga dodatkowych inwestycji, dofinansowania oraz wsparcia
eksperckiego, w tym w szczególności wsparcia w przygotowaniu
koncepcji/projektu, dającego możliwość finansowania ze środków
zewnętrznych (np. unijnych) w zakresie realizacji połączeń
ekologicznych w jego obrębie (ZZP)
• prawna ochrona parku Słona Woda
• możliwość finansowania zwiększenia lesistości

1. Parki Rzeczne – możliwe działania i sposoby wsparcia
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• Programy finansowe – jako możliwość finansowania działań na rzecz
ochrony i rozwoju Parków Rzecznych w tym Drwinki:
• Fundusze Europejskie Program Regionalny 2021–27;
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
2021–2027, (dawny POIŚ)
• Fundusze krajowe NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej)
• wzorcowa rola władz miejskich i gminnych w zakresie ochrony
i zarządzania terenami parków
• budżet obywatelski – recepta na fundusze
• tworzenie zachęt do CSR, crowdfunding
• współpraca ponadlokalna w ramach Strategii Metropolia Krakowska
2030 – Forum Środowisko i Przestrzeń koordynowane przez
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Środowisko, woda, zachowanie ciągłości i ochrona
bioróżnorodnośc
prowadzący Tomasz Bergier
• (7) kontrola, kartowanie i identyfikacja punktów zrzutu ścieków,
również kontrola jakości ścieków i ich wpływu na jakość wody
• (5) projekt spięcia sieciowego CO (parku Tesco z ulicą Facimiech)
• (4) adaptacja infrastruktury drogowej do bioróżnorodności (inwestycje
przyrodnicze) – zapisy w Strategii i dokumentach branżowych
• (4) inwentaryzacja przyrodnicza (projekt ZZM w Krakowie) + Zielony
Pierścień Podgórza (projekt Prezydenta Miasta Krakowa)
• zmiana typu użytkowania na leśny (Ls) w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego
• (3) badania hydrologiczne, zasoby, bilans oraz kartowanie linii
brzegowej i koryta
• „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie”
i obecność tematyki Parków Rzecznych w tym dokumencie (zwłaszcza
pod kątem kolejnych jego aktualizacji)
• projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Parku
Rzecznego Drwinka: ścieżka edukacyjna + mała architektura
• projekt realizowany z budżetu miasta: obecnie przygotowywany jest
projekt zagospodarowania parku dla całości Parku Rzecznego Drwinka,
będzie gotowy do 2022 r. (w przyszłości realizacja)
• Lidl platforma widokowa – nadzór budowlany (kwestia
nieprawidłowości, sposoby użytkowania i innych zmian w stosunku do
stanu uzgodnionego i projektowanego)
• kartowanie Parku Rzecznego Drwinka (sieć hydrograficzna, ścieżki,
infrastruktura)
• ponadlokalna strategia rozwoju (Strategia Metropolii Krakowskiej
2030) – ochrona bioróżnorodności, Parki Rzeczne, BZI
• tematyka Parków Rzecznych w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa
(szczególnie istotna pod kątem przyszłej aktualizacji)
• wprowadzenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w dolinie
rzecznej i jej otoczeniu, celem jej ochrony oraz wzmocnienia usług
ekosystemów.
1. Parki Rzeczne – możliwe działania i sposoby wsparcia
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Kwestie społeczne, świadomość ekologiczna,
jakość życia
prowadząca Ewa Jakubowska-Lorenz
• (12) promocja Parków Rzecznych (ZZM, Wody Polskie,
Urząd Miasta, RDOŚ) poprzez uświadamianie ich wartości;
(ewentualnie profesjonalne wsparcie dla takiej kampanii) i edukacja
skierowane do:
• liderów lokalnych
• radnych
• nauczycieli
• ekodoradców (2 sieci: Eco-team i Life, w tym edukacja w szkołach)
• mieszkańców
• (2) spacerownik dotyczący Parków Rzecznych
• wdrażanie rekomendacji panelu obywatelskiego na temat klimatu,
w tym przygotowanie strategii klimatycznej dla Krakowa
• Program Adaptacji do Zmian Klimatu dla Krakowa
• strategia Komunikacji dla Metropolii Krakowskiej
• konsultacje społeczne (z celem edukacyjnym i ze spacerami)
• program zwiększania lesistości i edukacja na ten temat
• wymiana informacji między instytucjami (zmapowanie istniejących
platform lub/i stworzenie platformy wymiany)
• współpraca z firmami w obszarze sadzenia drzew
• podstawa naukowa do działań edukacyjnych
• filmy
• zajęcia terenowe dla studentów nt. parków rzecznych
• wykorzystanie działań instytucji Centrum Edukacji Ekologicznej
Symbioza

1. Parki Rzeczne – możliwe działania i sposoby wsparcia
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Podsumowanie
Praca warsztatowa na drugim spotkaniu Co-design w Krakowie służyła
wyłonieniu najważniejszych i najpilniejszych działań, mających służyć
ochronie Parków Rzecznych, w tym Parku Drwinka. W głosowaniu
uczestnicy i uczestniczki wyznaczyli 3 główne obszary, jakimi ich
zdaniem należy się zająć w pierwszej kolejności, przy wsparciu
z projektu Clearing House:
1. Zagwarantowanie ochrony Parków Rzecznych w sporządzanym
obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94336
W tym szczególnie:
• wprowadzenie do studium definicji „Parku Rzecznego” wraz z listą
zakazów, które pozwolą na ochronę wartości przyrodniczych
• dopilnowanie zapisów dokumentu na potrzeby ewentualnych zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• weryfikacja przeznaczenia gruntów w studium (na terenach nie
objętych planami miejscowymi)
2. Uporządkowanie i uregulowanie kwestii formalno-prawnych
dot. terenu Parku Rzecznego Drwinki; w tym:
• przegląd pozwoleń wodnoprawnych,
• ustalenie i weryfikacja struktury własności gruntów,
• ustalenie linii brzegowej; również pod kątem uprawnień do
zarządzania obszarem Parku,
• próba odzyskiwania terenów prywatnych na obszarze Parku
• środki finansowe na formalne „wydzielenie” Parku Rzecznego.
3. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat wartości
Parków Rzecznych, szczególnie Parku Drwinka; w tym ewentualne
przygotowanie spacerownika.

1. Parki Rzeczne – możliwe działania i sposoby wsparcia
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Załącznik 1
PROJEKT CLEARING HOUSE

CLEARING HOUSE (Collaborative Learning in Research, Information-sharing
and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European
urban futures) jest europejsko-chińskim projektem, dotyczącym roli lasów
miejskich dla zrównoważonego rozwoju miast. Jego celem jest skuteczne
i powszechne wykorzystanie lasów miejskich do zwiększenia odporności
miast, stojących w obliczu poważnych przemian i wyzwań środowiskowych,
społeczno-ekonomicznych i kulturowych. Projekt jest finansowany
w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji
(Horizon2020), nr umowy 821242.
W międzynarodowym konsorcjum projektu uczestniczy ponad 30 partnerów,
w tym Fundacja Sendzimira oraz Miasto Kraków, reprezentowane przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie. Miasto Kraków jest też jednym z dziesięciu miast
partnerskich projektu (tzw. Case Study Cities).
Więcej informacji o projekcie:
http://clearinghouseproject.eu/

— Załącznik 1 PROJEKT CLEARING HOUSE
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Załącznik 2
PROGRAM WARSZTATÓW CO-DESIGN

Dzień 1, 13 października 2021 – Spacer naukowy,
wizja terenowa – Park Rzeczny Drwinka
Wartości przyrodnicze Drwinki:
Katarzyna Kusal, Stowarzyszenie Drwinka: ptaki Drwinki
Justyna Ślęzak, Stowarzyszenie Drwinka: nietoperze nad Drwinką
dr Bożena Kotońska, dr Przemysław Szwałko, dr Łukasz Mielczarek,
ZZM Kraków: bioróżnorodność i ochrona ekosystemu rzeki Drwinki
Agnieszka Mędrek, Prezes Stowarzyszenia Drwinka: ochrona
Drwinki – historia i stan obecny, wyzwania i perspektywy
Prof. dr hab. Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie: hydrografia
Dzień 2, 14 października 2021 – Warsztaty, Hotel Galaxy, Kraków
12.00–13.10

Otwarcie warsztatów

		Clearing House – bieżące informacje i planowane działania –
dr hab. inż. Tomasz Bergier (Fundacja Sendzimira)
		Rola lasów miejskich w zarządzaniu miastem –
prof. Dr Dagmar Haase (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)
		Doświadczenia Barcelony w zarządzaniu zielenią miejską
i usługami ekosystemów – Eugènia Vidal Casanovas /
Laura Cid Espinach (Metropolia Barcelońska)
13.10–13.20

Przerwa kawowa

13.20–15.00	Podsumowanie spaceru naukowego – wprowadzenie
do części warsztatowej
		

Praca warsztatowa

15.15		

Obiad

— Załącznik 2 PROGRAM WARSZTATÓW CO-DESIGN
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Załącznik 3
UCZESTNICY WARSZTATÓW CO-DESIGN

1.	Anna Biernacka, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej; Zakład Hydrologii
2.	Anna Bojarczuk, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Zakład Hydrologii, doktor
3.	Agata Budnik, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Planowania Przestrzennego
4.	Julita Ewert-Stawowy, Metropolia Krakowska, Zespół ds. planowania
i finansowania polityk rozwoju, Kierownik
5.	Barbara Haraf, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Kształtowania Środowiska
6.	Tomasz Jeleński, Politechnika Krakowska, Międzynarodowe Centrum
Kształcenia, Dyrektor, dr arch.
7.	Bożena Kotońska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, doktor
8.	Paulina Krzysztof, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie; Zarząd Zlewni w Krakowie
9. Katarzyna Kusal, Stowarzyszenie Drwinka
10. Monika Łągiewka, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
11. Dariusz Majka, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
12. Agnieszka Mędrek, Stowarzyszenie Drwinka, Prezes Zarządu
13.	Łukasz Mielczarek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, koordynator
CH, doktor
14.	Weronika Mydlarz, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd
Zlewni w Krakowie
15.	Katarzyna Pawlicka, Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Kształtowania Środowiska
16.	Łukasz Pawlik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Z-ca Dyrektora ds. Zieleni,
doktor
17.	Sebastaian Rózga, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Dział Przygotowania Dokumentacji Inwestycyjnej
18. Agnieszka Sobol, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych
19.	Małgorzata Starnowska, Wydz. Gospodarki Komunalnej UMK,
zastępca dyrektora
20. Ewa Sygut, biuro projektowe ESCO
21. Przemysław Szwałko, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, doktor
22. Justyna Ślęzak, Stowarzyszenie Drwinka
23.	Anna Świdzińska-Milanowska, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej
24.	prof. dr hab. Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej; Kierownik Zakładu Hydrologii

ORGANIZATORZY
1.		Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira, AGH w Krakowie, prowadzący warsztaty
2.	Ewa Jakubowska-Lorenz, Fundacja Sendzimira, prowadząca warsztaty
3.

Barbara Surmacz-Dobrowolska , Fundacja Sendzimira, prowadząca warsztaty

— Załącznik 3 UCZESTNICY WARSZTATÓW CO-DESIGN
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—
Załącznik 4
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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