Uchwała Nr 30/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 18.07.2018 r.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnioskuje do Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie o udzielenie informacji, w jaki sposób ZIKiT
wyznaczył dojazd dla pojazdów budowy, w tym ciężkiego sprzętu budowlanego, do
trwającej obecnie budowy prowadzonej na działkach 208/4, 208/5, 208/6, 208/7 obr. 9
Podgórze przy ul. Św. Jacka.
W dniu 16.04.2018 r. mieszkańcy okolicznych osiedli złożyli protest do ZIKiT gdyż dojazd
do ww. budowy prowadzony był poprzez wąskie drogi osiedlowe, zupełnie nieprzystosowane
do przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym na
osiedlu, rzeczywiście dojazd do ww. budowy poprzez to osiedle wydaje się w dłuższej
perspektywie niemożliwy. Natomiast dojazd od strony ul. Pychowickiej musiałby być
prowadzony poprzez obszar występowania gniewosza plamistego, który to obszar obejmuje
również fragment drogi Św. Jacka co wyraźnie zostało zaznaczone na mapie stanowiącej
integralna część dokumentu wykonanego na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego w Krakowie w 2016 r.: „Inwentaryzacja i monitoring stanu
populacji gniewosza plamistego na wybranych stanowiskach na terenie Jurajskich Parków
Krajobrazowych, Zając B. 2016”.
Szczególnie istotne jest to także w kontekście informacji od mieszkańców o znalezieniu
przez nich w okresie od 30.03 do 26.06.2018 r. rozjechanych na ul św. Jacka zwierząt, w
tym chronionych tj. trzech traszek grzebieniastych (zgłoszenie do RDOŚ w Krakowie wraz
ze zdjęciami i filmikiem w dn. 30.03.18 r.), jednej ropuchy szarej ( zgłoszonej w dn.
13.06.2018 r.) i drugiej znalezionej 16.06.2018 r. oraz zaskrońca (znalezionego w dn.
26.06.2018 r.).
Powyższe świadczy o wykorzystywaniu przez herpetofaunę nawierzchni ulicy sw jacka do
wygrzewania się lub regulacji temperatury.
KDO ds. Środowiska uważa, że jakiekolwiek zwiększenie ruchu samochodowego na ul. Św.
Jacka w tej sytuacji nie powinno mieć miejsca bo w znaczący sposób przyczynia się do
wzrostu śmiertelności chronionych gatunków zwierząt bytujących na Zakrzówku między ul.
Wyłom i Św. Jacka. Istotne jest także to, że w MPZP „Rejon św. Jacka – Twardowskiego”
ul. Św. Jacka jest przedzielona zielonym pasem wykluczającym możliwość dojazdu do
budowy od strony ul. Pychowickiej. W związku z powyższym KDO ds. Środowiska zwraca
się do ZIKiT w Krakowie o udostępnienie w ramach dostępu do informacji publicznej
uzgodnienia jakie ZIKiT wydał inwestorowi w ramach pozwolenia na ww. budowę a
dotyczące drogi dojazdowej dla pojazdów budowy oraz o odpowiedzi jak ZIKiT zamierza
rozwiązać problem dojazdu do ww. budowy na ul. św. Jacka.
Odpowiedź i dokumenty prosimy kierować na adres e-mailowy KDO: kdosrodowisko@wp.pl

