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Dotyczy:

„Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą
techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2
obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie” - WS04.6220.138.2015.WM.

UWAGI/WNIOSKI
Raport środowiskowy pomija wiele istotnych kwestii i nie przedstawia wiarygodnej oceny wpływy
planowanej inwestycji na środowisko:
1. Nie wzięto pod uwagę, że wykonywanie dużej liczby wkopów do głębokości 1,5 metra w celu
grzebania zwłok zwierząt na terenie podmokłym- na powierzchni około 3 hektarów może
doprowadzić do wypłynięcia na powierzchnię wód podziemnych, zanieczyszczając środowisko,
substancjami z rozkładu szczątków zwierząt.
2. Planowany nasyp ziemi (niewiadomego pochodzenia) zaburzy stosunki wodne na działce i jej
otoczeniu. W raporcie nie przeanalizowano także skutków środowiskowych związanych
z przywiezieniem tak dużej ilości ziemi: hałas, zanieczyszczenie powietrza, drgania.
3. Nie wykonano analizy wpływu inwestycji na chronione ekosystemy użytku ekologicznego,
a w inwentaryzacji przyrodniczej nie podano, tak ważnych informacji jak dokładne daty
i godziny przeprowadzania wizyt terenowych. Nie ma opisu metod, technik i warunków
pogodowych.
4. Brak rzetelności, błędne podawanie informacji – to charakteryzuje analizowaną dokumentację.
Inwestor błędnie powołuje się na tworzony, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Zakamycze, który rzekomo obejmuje teren inwestycji, a w rzeczywistości powinien to być plan
zagospodarowania przestrzennego „Olszanica”.
5. …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
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do zniszczenia podmokłej łąki. Inwestycja ta zdewastuje resztki środowiska naturalnego: działki pod
cmentarz dla zwierząt znajdują się w strefie korytarza ekologicznego, ostatniego korytarza
umożliwiającego migrację zwierząt na linii północ-południe, korytarza przewietrzania miasta Krakowa,
w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, w otoczeniu domów mieszkalnych. Duża
część tego obszaru posiada wysokie walory przyrodnicze z występującymi siedliskami chronionymi,
w tym z roślinnością wodną i bagienną oraz łąk i pastwisk. Biorąc pod uwagę charakter gruntów,
w których grzebane będą zwłoki, wysoki poziom wód gruntowych spływ wód gruntowych w kierunku
północno-wschodnim (w stronę potoku Olszanickiego i domów) oraz kierunek wiatrów - realizacja
inwestycji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.
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(podpis)

