
Uchwała nr 13/2015 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gniewosza 

plamistego w Krakowie na terenie Zakrzówka  

 
 
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi o uwzględnienie podczas ustalenia strefy 

ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gniewosza plamistego w Krakowie na terenie 
Zakrzówka następujących uwag: 

 Z nieznanego powodu projekt granic strefy ochronnej gniewosza plamistego różni się od granic 
strefy zaproponowanych w ekspertyzie zleconej przez RDOŚ.  Wskazane przez RDOS granice 
strefy są zdecydowanie niewystraczające dla ochrony gniewosza plamistego  na  Zakrzówku 
biorąc  pod  uwagę  zagrożenia  wskazywane  w  ekspertyzie „Raport z inwentaryzacji 
gniewosza plamistego na terenie Zakrzówka wraz z implikacjami dla zachowania populacji” 
autorstwa Stanisław Bury, Bartłomiej Zając, 15 X 2014 r. , a także  fakt, że z  proponowanej 
przez  autorów ekspertyzy strefy  ochronnej   zostały   wyłączone obszary które  zgodnie z  
miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego mogą  zostać   zagospodarowane jako 
tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami mieszkalno-usługowymi lub budynkami 
usługowymi. Zabudowa tego obszaru oznaczać zagrożenie dla występowania gniewosza 
plamistego na skutek antropopresji zamieszkałych kilkuset, a może nawet kilku tysięcy osób. 
Spowoduje to penetrację tego obszaru, płoszenie a nawet wprost zabijanie gniewosza przez 
osoby mające obawy i nierozróżniające gniewosza od żmii zygzakowatej. Zwiększy się presja 
zwierząt trzymanych przez mieszkańców (psy, koty, gryzonie, gatunki egzotyczne) będących 
ogromnym zagrożeniem dla gniewosza. Doświadczenia uczą, że nie ma możliwości 
kontrolowania i skutecznego egzekwowania niepożądanych zachowań osób mieszkających w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów cennych i wrażliwych przyrodniczo. Komisja Dialogu 
Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi o wyznaczenie granic strefy ochronnej gniewosza 
plamistego zgodnie z ekspertyzą „Raport z inwentaryzacji gniewosza plamistego na terenie 
Zakrzówka wraz z implikacjami dla zachowania populacji” autorstwa Stanisław Bury, 
Bartłomiej Zając, 15 X 2014 r. 

     Ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazane byłoby 
rozpatrzenie możliwości utworzenia ograniczonej strefy ochronnej na działkach nr 251/4, 251/5, 
251/6, 289.  W  chwili obecnej  działki te  są  zabudowane  jednym niewielkim  domem 
jednorodzinnym,  co nie  stanowi  zagrożenia  dla występowania  gniewosza plamistego. Jednak, 
zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają w tym miejscu zabudowę 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, co należałoby wykluczyć. Komisja Dialogu 
Obywatelskiego ds. Środowiska wnosi o rozpatrzenie możliwości utworzenia ograniczonej strefy 
ochronnej dla działek nr 251/4, 251/5, 251/6, 289 wykluczającej rozbudowę istniejącej 
zabudowy,. 

 Niezwłoczne wyznaczenie stref ochrony gniewosza plamistego. 

 Nadanie decyzjom o wyznaczeniu stref ochrony rygoru natychmiastowego wykonania. 
 
 
 


