STOWARZYSZENIE

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
w roku 2019

Kraków, dn.20.09.2020

Historia Stowarzyszenia NASZA OLSZANICA
Stowarzyszenie "Nasza Olszanica" powstało jako wyraz sprzeciwu mieszkańców wobec
decyzji władz miasta Krakowa o ulokowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie domów
mieszkalnych na terenach cennych przyrodniczo dwóch inwestycji stwarzających zagrożenie
dla środowiska: śmieciowiska (PSZOK Olszanica) oraz
cmentarza dla zwierząt.
Od
grudnia
2016
roku
jesteśmy
członkiem
KDO
ds.
Środowiska.
•

Data rejestracji: 15.06.2016

Cele statutowe (m.in.):
• Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
• Działania na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców, jakości przestrzeni
publicznej oraz stanu infrastruktury komunalnej krakowskiego osiedla Olszanica, całego
Krakowa oraz okolicznych gmin i wspieranie inicjatyw społecznych w powyższych
dziedzinach.
• Monitorowanie funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek pomocniczych gmin,
administracji rządowej, urzędów i instytucji
wykonujących zadania zakresu administracji publicznej pod kątem wpływu ich
działalności na środowisko oraz społeczność lokalną Olszanicy.
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Działalność Stowarzyszenia w 2019
Stowarzyszenie realizowało działania, jako
strona w procedurze środowiskowej dotyczącej
cmentarza dla zwierząt w Olszanicy przy
ul. Powstania Styczniowego.
Doprowadziliśmy do sytuacji, w której realizacja
inwestycji w roku 2020 może być m.in. ze
względów środowiskowych, a także
planistycznych niemożliwa.
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Działaność Stowarzyszenia w 2019
1. Na wniosek naszego stowarzyszenia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
rozpoczęła postępowanie związane ze szkodą w środowisku w związku z
zanieczyszczeniem potoku Olszanickiego, m.in. Przez MPL Balice
2. Czynnie uczestniczyło w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska –
m.in. podjęte uchwały nr: 19/2019, 20/2019, 26/2020 ws. kolejnego użytku
ekologicznego oraz przetwarzania skażonej ziemi w Olszanicy
3. Analizowało postępowania administracyjne, związane z wydawaniem warunków
zabudowy i pozwoleń na budowę na terenach cennych przyrodniczo w Olszanicy – w
tym m.in. dotyczących składowania skażonej ziemi. Decyzja odmowna prezydenta ws.
przywożenia i przetwarzania skażonej ziemi
4. Zorganizowało akcję sprzątania doliny potoku Olszanickiego.
5. Nasz projekt „Oko na śmieciarzy” zwyciężył w edycji Budżetu Obywatelskiego.
Realizacja (montaż fotopułapek) w roku 2020.
6. Monitorowało procedury oraz decyzje wydawane przez Wydział Kształtowania
Środowiska, Biuro Planowania Przestrzennego i Wydział Architektury i Urbanistyki
UMK.
7. Współpraca z mediami, m.in: RMF, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Telewizja
Kraków, Radio Kraków, Radio ESKA, Gazeta Wyborcza.
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Plany na 2020 rok
1. Aktywny i merytoryczny udział w postępowaniu środowiskowym dot.
cmentarza dla zwierząt w Olszanicy i doprowadzenie do obrony tego
ternu przed tą szkodliwą inwestycją.
2. Kontynuacja tematu związanego z zanieczyszczaniem potoku
Olszanickiego m.in. przez MPL Balice.
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – plan dla Olszanicy
(uchwalenie do końca 2020)/ Monitorowanie procedur oraz decyzji (m.in.
WZ) wydawanych przez Wydział Kształtowania Środowiska, Biura
Planowania Przestrzennego i Wydziału Architektury UMK.
4. Kontynuacja tematu związanego z użytkiem ekologicznym Dolina Potoku
Olszanickiego – Łąki Olszanickie - enklawa zachodnia.
5. Czynne uczestnictwo w pracach KDO ds. Środowiska.
6. Kontynuacja akcji sprzątania.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
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