Uchwała nr 31/2016
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 16.11. 2016 r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry".

W związku z ogłoszeniem prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października
2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Bagry" Komisja
przedstawia następujące wnioski:

Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

1. Teren zbiornika Bagry
1) przeznaczenie podstawowe
- ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych
Uzasadnienie - Zbiornik ten jest jednym z największych zbiorników w obszarze aglomeracji
krakowskiej stanowi ważne miejsce zatrzymywania się nurów migrujących z Syberii do obszaru basenu
Morza czarnego w czasie migracji wiosennej i jesiennej. Zimują tu też licznie mewy i kaczki oraz gęsi.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i obiekty związane z użytkowaniem zbiornika wodnego, w tym pomosty, obiekty i
urządzenia sportów wodnych, wędkarstwa oraz rekreacji;
b) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa służące utrzymaniu i użytkowaniu
zbiornika wodnego, w szczególności w zakresie jego przeznaczenia określonego w pkt 1;
c) urządzenia i obiekty służące dydaktyce przyrodniczej - jak pomosty, schrony obserwacyjne, ławki,
stoły, sanitariaty.
3. Tereny zieleni ochronnej - ze względu na występujące tu chronione gatunki ptaków - wyznaczyć w
części południowej i niewielki półwysep przy północnym brzegu. Na mapie 1 oznaczone zieloną linią
ze szrafem. Powierzchnia biologiczne czynna 95% oraz zakaz wprowadzania roślinności wysokiej.
Na pozostałym obszarze zieloną linią wyznaczono tereny zielni urządzonej (oznaczone zielona
linią bez szrafu). Tam gdzie tereny zieleni powinny być wykupione przez gminę, należy wprowadzić
oznaczenie terenów zieleni tak, by były uznane za tereny związane z inwestycjami celu publicznego, po
to by zapewnić możliwość ich wykupienia przez gminę. Powierzchnia biologicznie czynna 90%.
4. Na terenach zielni ochronnej i urządzonej można lokalizować trapy, pomosty, schrony obserwacyjne
dla celów edukacji ekologicznej oraz jedna ścieżkę spacerową okalająca cały zbiornik. W tym obszarze
całkowity zakaz wjazdu pojazdów silnikowych.
5. Podział zbiornika na trzy strefy (Mapa 2):
- strefa a - całkowity zakaz wjazdu środkami pływającymi, wędkowani tylko w wyznaczonych
miejscach
- strefa b - wjazd łodziami bez silnia - od kwietnia do września
- strefa c - wjazd łodziami bez silnika w ciągu całego roku
6. Brzegi zbiornika:
- ogólnie dostępna ścieżka spacerowa wokół całego zbiornika, w tym przez teren stanic żeglarskich
-dwie plaże - oznaczone czerwoną linią na mapie 1
- ośrodki sportów wodnych - oznaczone czerwonym szrafem
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Mapa 1. Zbiornik Bagry - wyznaczono strefy funkcjonalne otoczenia zbiornika.
- lina zielona ze szrafem - tereny zieleni ochronnej (lęgowiska ptaków)
- linia zielona - bez szrafu - tereny zieleni urządzonej
- linia czerwona - plaże
- linia niebieska ze szrafem - tereny ośrodków sportów wodnych

Mapa 2. Zbiornik Bagry - wyznaczono strefy funkcjonalne zbiornika.
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