Uchwała nr 7/2017
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie Przylasku Rusieckiego.

W związku z wygaśnięciem w czerwcu 2017 r. umowy dzierżawy przez Polski Związek
Wędkarski terenów gminnych obejmujących zbiorniki wodne w Przylasku Rusieckim i
informacjami o zamiarze przedłużenia umowy dzierżawy oraz informacjami prasowymi (Dawid
Serafin,

Onet.pl,

Milionowe

inwestycje

w

Nowej

Hucie,

11.01.2017

http://krakow.onet.pl/milionowe-inwestycje-w-nowej-hucie/secne8b ), informującymi o przejęciu
przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości nieruchomości w Przylasku Rusieckim w sąsiedztwie
zbiornika numer 1,
Komisja

Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, w trosce o konieczność zabezpieczenia

wysokiej wartości przyrodniczej a także bezpieczeństwa i komfortu użytkowania rekreacyjnego
stawów, zwraca się z apelem o ustanowienie Parku Miejskiego Przylasek Rusiecki obejmującego
zbiorniki wodne oraz tereny przyległe w części należącej do Gminy Kraków i przekazanie go w
zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zespól stawów Przylasku Rusieckiego stanowi jedno z najważniejszych miejsc występowania i
rozrodu ptaków wodnych znajdujących się pod ochroną prawną.
„Koncepcja ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa” Instytut Nauk o Środowisku
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

(www.eko.uj.edu.pl/przyrodakrakowa/download/koncepcja.pdf)

wskazuje na występowanie zwierząt objętych ochroną gatunkową: perkoz dwuczuby, łabędź niemy,
czernica, głowienka, łyska, brzegówka, pliszka żółta, ropucha zielona, traszka zwyczajna oraz
sugeruje objęcie terenu ochroną w formie użytku ekologicznego; ustawienie na dwóch największych
zbiornikach sztucznych platform (2x2m), jako miejsc odpoczynku dla ptaków wodnych; możliwości
wykorzystania zbiornika południowo-wschodniego jako kąpieliska z zapewnieniem infrastuktury
(WC, ratownik, miejsca do gromadzenia śmieci, nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości,
miejsca parkingowe); miejsce wycieczek przyrodniczych – poznanie fauny i flory zbiorowisk
wodnych (szczególnie ptaki wodne); tablice informacyjne.”
Zgodnie z Mapą roślinności rzeczywistej Krakowa teren obejmujący zbiorniki Przylasku
Rusieckiego jest zwaloryzowany jako obszary o najwyższym i o wysokim walorze przyrodniczym.
W

opracowaniu

ekofizjograficznym

do

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego teren ten wskazany jest do ochrony ze względu na wysokie
walory przyrodnicze. Przystępują tu do lęgów dwa gatunki cenne w skali europejskiej, wymienione

z Zał. 1 Dyrektywy Ptasiej UE - bączek i rybitwę rzeczna (Środowisko przyrodnicze Krakowa, red.
M. Bascik, B. Degórska 2015). Stawy te stanowią tez ważną ostoję migracyjną ptaków na głównym
wodnym korytarzu ekologicznym Polski i jednym z najważniejszych korytarzy europejskich, jakim
jest dolina Wisły, bezpośrednio sąsiadująca ze stawami.
Z 14 istniejących akwenów, 11 stawów należy do Gminy Kraków (obszar ponad 120 ha).
Zdaniem KDO ds. Środowiska, Gmina Kraków nie powinna pozbywać się swojego majątku po to
aby zyski finansowe otrzymywała spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości. Duży i atrakcyjny
rekreacyjnie i przyrodniczo gminny teren, nie powinien

być przejęty przez

stowarzyszenie

wędkarskie, co oznacza ograniczenie korzystania z jego walorów przez pozostałych mieszkańców
Krakowa i turystów. Ustanowienie parku miejskiego oraz przejęcie zarządzania terenem przez
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie powinno zapewnić właściwe użytkowanie tych akwenów,
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powinno ono przewidywać
wykorzystywanie zbiornika nr 1 jako kąpieliska i wyciągu nart wodnych oraz boisk sportowych,
parkingów samochodowych na obrzeżach parku, sanitariaty, ścieżki spacerowo-edukacyjne i szlaki
rowerowe, możliwość wędkowania (w ograniczonym zakresie). Park Przylasek Rusiecki powinien
być wykorzystywany dla celów ochrony przyrody oraz cichej rekreacji i docelowo skomunikowany
z centrum Krakowa ścieżka rowerowa poprowadzoną wałem przeciwpowodziowym Wisły.
Kąpielisko, jego obsługę gastronomiczną, wyciąg nart wodnych na 1 stawie jak również
wędkowanie należy dopuścić, ale poddzierżawić i na tej dzierżawie powinien zarabiać nie Polski
Związek Wędkarski czy spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości lecz Zarząd Zieleni Miejskiej w
celu pozyskania środków finansowych na utrzymanie parku miejskiego na całości Przylasku (tj. na
organizację sprzątania, stanowisk edukacyjnych, miejsc wypoczynkowych, toalet).

