Uchwała nr 14/2014
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 3 grudnia 2014 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 wnosi o:
 utworzenie wzdłuż zachodniego brzegu zalewu Bagry strefy ochronnej dla gnieżdżących
się ptaków oraz ograniczenie pływania w ciągu całego roku na przy wykorzystaniu sprzętu
do brzegu południowego i wschodniego zgodnie z mapą stanowiąca załącznik do uchwały
KDO;
 ustanowienie formy ochrony Stawu Płaszowskiego oraz zalewu Bagry w formie użytków
ekologicznych
 w okresie migracji i zimowania ptaków od 01.10 – 01.04 wprowadzenie zakazu pływania
w części środkowej i północnej (od cypla) zalewu Zalewu Bagry, gdzie ptaki w dużych
ilościach odpoczywają (zgodnie z mapą będącą załącznikiem do uchwały KDO).
 zakazanie używania na zalewie Bagry sprzętu z napędem silnikowym, z wyjątkiem
interwencji związanych z bezpieczeństwem ludzi oraz organizowaniem kursów sterników
motorowodnych organizowanych przez kluby Omega, Horn, AZS (przy przystaniach,
tylko w małej, wschodniej części zalewu Bagry, w ograniczonym zakresie i przy bardzo
niskich prędkościach motorówek). Używanie sprzętu motorowego, jak motorówek,
skuterów wodnych oraz uprawianie narciarstwa wodnego, płoszy ptaki wodne oraz stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla pływających kajakami i kąpiących się osób. Fala wywołana
przez motorówki niszczy sprzęt, a także negatywnie wpływa na ptaki, zatapiając sitowia i
gniazda.
 wprowadzenie całkowitego zakazu pływania i kąpieli na Stawie Płaszowskim
 ustanowienie na obu zbiornikach strefy ciszy.
 wprowadzenie regulaminu korzystania ze zbiorników w części stanowiącej własnością
Skarbu Państwa i gminy
 wykup działek prywatnych obu zbiorników i ich otoczenia, celem stworzenia warunków
dla rozwoju przyrody i prawidłowego zarządzania.

 stworzenia parków wokół zbiorników (Projekt taki został już wykonany dla Bagrów i
dotyczył obszaru łąk - od Zakonu Trynitarzy do plaży przy przystani AZS, wymaga on
jednak konsultacji z przyrodnikami i organizacjami ekologicznymi)
 stworzenie wokół zbiornika ścieżki edukacyjnej, wraz z trasą pieszo-rowerową.
 zwiększenie bezpieczeństwa nad zbiornikami (dużo przykładów wandalizmu), w tym
częste kontrole Straży Miejskiej.
 Powstrzymanie zabudowy terenów wokół obydwu zbiorników.

Głosowanie
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 1

