Uchwała nr 19/2017
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie udzielenia KDO informacji na temat współpracy ZIKIT, Wydziału Architektury UMK oraz RDOŚ
w Krakowie w sprawie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich opiniowania i uzgadniania w
związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi na terenie siedlisk gniewosza plamistego między
ul. Wyłom i św. Jacka w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym.

W związku z pozytywna opinią wydaną przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w dniu
05.09.2017 sygn. IW.460.3.616.2017 dot. koncepcji przebudowy i rozbudowy ul. św. Jacka ze względu
na planowane inwestycje niedrogowe – pn. „ Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
na działce 289 obr.9 Podgórze oraz na części działek 304,180,191,183,184,185 obr. 9 Podgórze wraz
z budową zjazdu z ul. św. Jacka w Krakowie ( ok. 46 mieszkań) oraz „ Budowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z parkingiem naziemnym , garażem podziemnym, wjazdem od ul. św. Jacka oraz
infrastrukturą techniczną na działkach 252/1, 251/4 , 207/8 obr.9 Podgórze przy ul. św. Jacka
w Krakowie ( ok. 59 mieszkań ) , Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zwraca się do ZIKIT
o udostępnienie w/w opinii oraz wyjaśnienia w tej sprawie. Z informacji uzyskanej od inwestora
na spotkaniu w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki, w dn. 13.09.17 r., wynika że w/w przebudowa ul. św. Jacka jest
niezbędna inwestorom aby uzyskać pozwolenie na budowę bloków. W /w bloki są zlokalizowane w strefie
siedlisk i potencjalnego bytowania gniewosza plamistego będącego w Polsce pod ścisłą ochroną . Budowa
w/w bloków zgodnie z informacją udzielona przez RDOŚ w Krakowie Radzie Dzielnicy VIII w dn.04.09.17 r.,
wymagać będzie uzyskania zgody na niszczenie siedlisk i miejsc bytowania w/w gada. Zwracamy się do
RDOŚ w Krakowie o udzielenie informacji jak w takiej sytuacji w rzeczywisty sposób zamierza działać aby
nie dopuścić do niszczenia siedlisk i miejsc bytowania gniewosza plamistego między ul. Wyłom i św. Jacka w
Bielańsko- Tynieckim Parku Krajobrazowym. ZIKIT mimo protestów obecnych mieszkańców i ich informacji
że w/w zabudowa blokowa może nigdy nie powstać gdyż RDOŚ w Krakowie może nie zezwolić na niszczenie
siedlisk , nie wystąpił do RDOŚ w Krakowie o opinię w tej sprawie oraz podjął decyzję o jej pozytywnym
opiniowaniu bez konsultacji społecznych i bez konsultacji z RDOŚ . Ten sam problem będzie dotyczył
również Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, który na etapie rozpoczynania procedury wydania
pozwolenia na budowę powinien zwrócić się do RDOŚ w Krakowie o wydanie zgody na odstępstwa
od zakazu niszczenia siedlisk i miejsc bytowania gniewosza plamistego. Jednak z relacji mieszkańców
wynika ,że otrzymali oni w Wydziale Architektury UMK ustną informację , iż decyzja o wystąpieniu do RDOŚ
jest indywidualną decyzją poszczególnych inspektorów a budowa czterech bloków nie jest inwestycją
wymagającą konsultacji z RDOŚ.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w związku z powyższym zwraca się do Wydziału
Architektury UMK oraz ZIKIT i RDOŚ w Krakowie o przekazanie na piśmie oficjalnego stanowiska w/w tej
sprawie.

