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Uchwała nr 5/2015 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 25 marca 2015 roku 

 

Ze względu na konieczność zabezpieczenia wysokiej wartości przyrodniczej, a także 

bezpieczeństwa i komfortu użytkowania rekreacyjnego zbiorników wodnych Stawu 

Płaszowskiego i zalewu Bagry, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zwraca się do 

Rady Miasta Krakowa o: 

1) Ustanowienie Parku Miejskiego Zalew Bagry obejmującego Zalew Bagry oraz tereny 

przyległe w części należącej do Gminy Kraków i wprowadzenie regulaminu parku 

zaproponowanego w załączniku. 

2) Przekazanie Parku Miejskiego Zalew Bagry w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej w 

Krakowie 

3) wykup działek prywatnych obu zbiorników i ich otoczenia, celem stworzenia warunków dla 

rozwoju przyrody i prawidłowego zarządzania. 

4) ustanowienie formy ochrony Stawu Płaszowskiego oraz zalewu Bagry w formie użytków 

ekologicznych 

 

Uzasadnienie. 

Zalew Bagry i Staw Płaszowski stanowią jedne z najważniejszych i najcenniejszych zbiorników 

wodnych zasiedlane przez wiele gatunków ptaków znajdujących się pod pełną ochroną prawną. 

Zalew Bagry jest największym zbiornikiem wodnym Krakowa. Sprawia to, że jest to jedyny 

zbiornik w Krakowie na którym regularnie zatrzymują się ptaki migrujące na duże dystanse, jak 

rzadkie gatunki nurów. Przez swoją wielkość zapewnia bezpieczeństwo nocowania większym 

gatunkom ptaków, takim jak gęsi, nury i mewy. 

     Obydwa zbiorniki posiadają dobrze rozwiniętą roślinność wodną przy brzegach, co stwarza 

korzystne warunki do rozrodu wielu gatunków ptaków wodnych, a także może być miejscem 

zimowania niektórych z nich, jak rzadki gatunek - wąsatka. 

 Obydwa zbiorniki są miejscem zatrzymywania się w czasie przelotu szeregu gatunków 

kaczek, mew, rybitw, perkozów i chruścieli.  Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiednich 

warunków dla ochrony fauny tych zbiorników. Można to pogodzić z wykorzystaniem Zalewu 

Bagry do celów żeglarskich, a w przypadku Stawu Płaszowskiego do wypoczynku wokół 

zbiornika. Ustanowienie użytków ekologicznych, wykup niewielkich fragmentów terenu 

znajdujących się w rękach prywatnych oraz wprowadzenie regulaminu korzystania z obydwu 

zbiorników powinno zapewnić właściwe użytkowanie tych akwenów. 
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Załącznik  do uchwały nr  5/2015 KDO  ds. środowiska 

 

 

Regulamin korzystania z Parku Miejskiego Zalew Bagry 

 
§ 1 

Właścicielem Parku Miejski Zalew Bagry jest Gmina Kraków. Zarządcą parku jest Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
 

§ 2 
Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych. 
 

§ 3 
Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień 
regulaminu 

 
§4 

Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego  
do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne, 
 

§ 5 
W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia 
porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich 
przebywających na terenie parku zobowiązuje się do: 
1. zachowania ciszy i spokoju w godzinach 22:00-6:00, 
2. przestrzegania porządku i czystości, 
3. poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, 
4. przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących 

się na terenie rekreacyjnym, 
5. parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, 
6. prowadzenia psów tylko w kagańcu i na smyczy, 
7. przed opuszczeniem terenu sprzątnięcia zajmowanego przez siebie miejsce, i wyniesienia 

śmieci do pojemników, 
8. po zakończeniu grillowania zalania wodą gorących węgli i po wystudzeniu do zabrania ze 

sobą/umieszczenia w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku.  
  

§ 6 
Zabrania się: 
1. wnoszenia i spożywania alkoholu, 
2. niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu, 
3. niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli, 
4. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, 
5. grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
6. wysypywania wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, do wody, do 

plastikowych pojemników na śmieci  
7. dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, 
8. palenia ognisk, 
9. powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora, 
10. wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 
11. wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora, 
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12. handlu i usług bez zezwolenia administratora parku, 
13. umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń, 
14. organizowania imprez bez zgody administratora parku, 
15. biwakowania, 
16. cumowania, przypływania oraz wodowania sprzętu wodnego do brzegu poza wyznaczonymi 

miejscami do tego celu, 
17. używania sprzętu z napędem silnikowym. Zakaz nie dotyczy interwencji związanych z 

bezpieczeństwem ludzi. Zakaz nie dotyczy niezbędnego zabezpieczenia zajęć żeglarskich 
oraz organizacji kursów sterników motorowodnych przez kluby sportowo-rekreacyjne 
mające siedzibę na terenie parku (przy przystaniach, tylko w małej, wschodniej części 
zalewu Bagry, w ograniczonym zakresie i przy bardzo niskich prędkościach motorówek) 
oraz obsługi technicznej urządzeń za zgodą administratora parku i wyłącznie w przypadkach 
i ilościach jednostek niezbędnych dla wykonania powyższych zadań. 

18. kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom, 
19. kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 
20. wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego i brzegu Zalewu, 
21. palenia papierosów i wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
22. zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej, 
23. kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody poza  miejscami do tego  wyznaczonymi, 
24. prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca. 

 
§ 7 

1. Osoby pływające po wodach zalewu z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są 
do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych 
drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są obowiązkowe. 

2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie akwenu tylko pod czujną opieką dorosłych. 

 
§ 8 

1. Wzdłuż zachodniego brzegu zalewu Bagry tworzy się oznaczoną bojami strefę ochronną dla 
gnieżdżących się ptaków i wprowadza ograniczenie pływania w ciągu całego roku na przy 
wykorzystaniu sprzętu do brzegu południowego i wschodniego zgodnie z mapą stanowiąca 
załącznik do regulaminu; 

2. W okresie migracji i zimowania ptaków od 01.10 – 01.04 wprowadza się zakaz pływania w 
oznaczonej bojami części środkowej i północnej (od cypla) zalewu Zalewu Bagry, zgodnie z 
mapą będącą załącznikiem do regulaminu, poza przypadkami wyjścia i dojścia jednostek 
pływających do przystani.  

 
§ 9 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione 
bez opieki, 

 
§ 10 

Naruszenie przepisów porządkowych zawartych w regulaminach wymienionych w § 5-7 
uchwały podlega karom przewidzianym w kodeksie wykroczeń oraz w ustawach: o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
 

§ 11 
Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie. 


