
W  związku  z  przewidywana  budową  schroniska  dla  zwierząt  przy  ul.  Kobylepole, 
przedstawiciele  Rady  Osiedla  odbyli  spotkanie  w  sprawie  uwarunkowań  lokalizacji  tego 
obiektu. Odbyło się ono w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dnia 13.01.2016 r. Ze strony 
projektanta obecni byli między innymi: p. Magdalena Kostencka-Burek ze swoim zespołem, 
dyrektor  Usług  Komunalnych  p. Maciej  Dźwig,  kierownik  schroniska  dla  zwierząt 
p. Małgorzata  Lamperska,  ekspert  ds.  hałasu  p.  Krystyna  Apolinarska.  Przedstawicielami 
naszej RO byli: p. Krzysztof Bartosiak, p. Piotr Quandt i p. Hanna Grobelna. Przedstawiono 
nam argumenty przemawiające za lokalizacją  na Kobylimpolu,  które doskonale znamy od 
początku  konsultacji  społecznych.  Obecnie  projekt  jest  na  etapie  postępowania 
środowiskowego, które pewnie szybko się skończy. Według projektanta wszystkie argumenty 
wskazujące na tą lokalizację są prawie bez zarzutu.

Patrząc  ze  strony  mieszkańców  naszego  osiedla,  widzimy  kilka  istotnych 
nieprawidłowości  na  etapach  planu  zagospodarowania  przestrzennego.  Pierwsza  to 
wydzielenie terenów pod schronisko z uchwalonego planu „Wschodni Klin Zieleni cz. A” 
i wywołanie w 2007 r. nowego planu (część B), obejmującego „czystą” działkę usługową, bez 
ujęcia w nim ulicy dojazdowej, chodnika czy ścieżki rowerowej. Prace nad przygotowaniem 
materiałów do zezwolenia na budowę idą szybko. Ze względu na długotrwałe procedury nie 
ma nadziei na zatwierdzenie do tego czasu nowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
czyli  mamy tu niezgodne z prawem odwrócenie kolejności. Nikt nie wziął też pod uwagę 
stanu  technicznego  jedynej  drogi  dojazdowej  do  schroniska  –  ulicy  Kobylepole  i  jej 
przepustowości w stosunku do olbrzymiego natężenia ruchu, z jakim mamy do czynienia już 
dziś. Jest to w tej chwili droga dojazdowa do podmiejskich sypialni (ze strony Swarzędza 
i Kostrzyna oraz z kierunku Kórnika). Przy okazji dowiedzieliśmy się, ze natężenie hałasu 
samochodowego  na  rozjeździe  Kobylepole-Borówki-Darzyborska  nie  mieści  się 
w przewidzianych  prawem  normach  i  możemy  wystąpić  o  postawienie  tu  ekranów 
akustycznych.  Nowe  schronisko  będzie  generowało  dodatkowy  ruch  samochodowy.  Dla 
mieszkańców  tutejszych  okolic  istotne  jest  zabezpieczenie  wystarczającej  do  normalnego 
życia  ilości wody oraz skutecznej  kanalizacji.  Problemy z tymi  mediami  od lat  utrudniają 
bytowanie  mieszkańców tej  części  osiedla.  W ubiegłym roku Aquanet  potwierdził,  że  do 
2023 r.  nie  przewiduje  tu  żadnych  inwestycji.  Na  spotkaniu  obiecano  nam,  że  wodociąg 
i kanalizacja powstaną, gdy zostanie zbudowane nowe osiedle komunalne na Darzyborze – 
czyli nigdy, gdyż z projektu tej budowy już się wycofano.

Jedyną  dobrą  nowością  jest  to,  że  dla  schroniska  będzie  wybudowane  osobne ujęcie 
wody (żeby nie odbierać jej  ludziom), a w jego obszarze nie będzie spalarni zwierzęcych 
zwłok. Najnowocześniejsze schronisko w Polsce będzie zaś miało swoje szambo (dodatkowe 
zagrożenia  zanieczyszczenia  okolicznych  wód  i  konieczność  przejazdów  wozów 
asenizacyjnych). Niezgodna z prawem jest też odległość obiektu od ośrodka Monar (poniżej 
dopuszczalnych  150 m).  Niestety  te  wszystkie  aspekty  świadczą  o  tym,  że  projektowane 
schronisko nie przyniesie naszym mieszkańcom żadnych korzyści. Utrudnienia nie będą nam 
w żaden sposób zrekompensowane. Złą informacją jest też fakt,  że przytulisko nie będzie 
tylko miejskie, jak informowano w konsultacjach społecznych. Do projektowanego obiektu 
przywożone  będą  zwierzęta  z  innych  gmin,  które  nie  weszły  w  skład  Związku 
Międzygminnego  Skałowo,  tj.  Luboń,  Opalenica,  Tarnowo  Podgórne  i  być  może  inne. 
W związku z tendencją zmniejszania się liczby zwierząt w schronisku przy ul. Bukowskiej, 



wnieśliśmy o zmianę  liczby zwierząt  (głównie psów) w nowym obiekcie  i  przeznaczenie 
środków z ograniczenia  budowy o 100 boksów na infrastrukturę  osiedlową.  Pan dyrektor 
Dźwig  oświadczył,  że  w  sytuacji  schroniska,  które  rozszerzy  swoją  działalność  na  inne 
gminy,  ilość  zwierząt  może  się  znacznie  zwiększyć.  Nie  wiadomo  też,  czy  pieniędzy  ze 
sprzedaży Bukowskiej wystarczy na budowę. Nieznane też są koszty działalności  nowego 
schroniska ani konieczna liczba etatów. 

W tym równaniu jest  zbyt  wiele  niewiadomych.  Obiecano nam dalsze konsultacje 
ws. schroniska. Mamy nadzieję, że będą bardziej konkretne i przyniosą korzyść mieszkańcom 
Osiedla. 
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