Uchwała Nr 8/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 17.01.2018 r.
skierowana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
w sprawie ochrony gniewosza plamistego na Zakrzówku w związku z ruchem drogowym i brakiem strefy
ochronnej dla ww. gatunku ściśle chronionego prawem
Na podstawie art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz w związku z art. 58
ust. 1 ww. ustawy, w celu ułatwienia wykonania obowiązku wynikającego z tego artykułu, niniejszym
zwracamy się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) w sprawie zobowiązania
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) do podjęcia stosownych działań
wynikających z ww. przepisów prawa.
Wobec realnych możliwości napotkania gniewosza plamistego na drodze św. Jacka na Zakrzówku i trudności
związanych z zauważeniem go w ostatniej chwili z powodu niewielkich rozmiarów, zarówno w porze dziennej
jak i nocnej, oraz związanego z tym poważnego ryzyka zranienia lub zabicia zwierzęcia, niniejszym KDO ds.
Środowiska wnosi o wprowadzenie całkowitego zakaz ruchu drogowego na ulicy św. Jacka na odcinku od ulicy
Pychowickiej do wysokości budynków św. Jacka 104, św. Jacka 106 do czasu wprowadzenia takich zmian w
zabezpieczeniach i organizacji ruchu drogowego na wyżej wymienionym odcinku ulicy, które będą dostosowane
do ryzyka napotkania na tej drodze węży gniewoszy plamistych, a także o wydanie szczegółowych zaleceń
dotyczących sytuacji zachowania się pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami wielośladowymi,
zwłaszcza pojazdami ciężarowymi i sprzętem do wycinki drzew (wobec planowanej przebudowy i rozbudowy
ulicy Św. Jacka oraz planowanej wycinki drzew na przyszłym terenie inwestycyjnym) w sytuacjach
spowodowanych przypadkowym napotkaniem chronionego gatunku na ww. odcinku drogi publicznej św. Jacka.
Zaznaczamy ,że w chwili obecnej ww. odcinek drogi św. Jacka biegnie w terenie zieleni, praktycznie
pozbawionym jakichkolwiek zamieszkałych zabudowań ale ruch tranzytowy tą droga (alternatywa dla ul.
Kapelanka) mimo fatalnej nawierzchni zaczyna się pojawiać.
Sprawę prosimy potraktować jako bardzo pilną wobec realnej możliwości napotykania osobników gatunku
gniewosz plamisty w obecnym sezonie zimowym ze względu na panujące niespotykanie wysokie o tej
porze roku temperatury powietrza (8-15 stopni Celsjusza), które są charakterystyczne dla okresu wiosennego i w
związku z tym wobec realnej możliwości wybudzania się osobników gatunku gniewosz plamisty i opuszczania
przez nie siedlisk w poszukiwaniu pokarmu w miesiącach styczeń-luty.
Brak wydania w trybie natychmiastowym zaleceń odpowiednich zmian w organizacji ruchu drogowego na
odcinku drogi publicznej św. Jacka od ulicy Pychowickiej do wysokości budynków św. Jacka 104,106:
- w tym postawienia znaków zakazu ruchu drogowego w obu kierunkach, znaków informacyjnych, znaków
ograniczenia prędkości, progów zwalniających, znaków ostrzegawczych, przepustów oraz zabezpieczeń
nawierzchni, pobocza drogi,
- oraz brak szczegółowych oficjalnych zaleceń dla obecnych użytkowników drogi publicznej św. Jacka,
- z jednoczesnym wydawaniem zezwoleń na przejazd tą drogą ciężkiego sprzętu budowlanego do wycinki drzew
oraz do rozpoczęcia przebudowy odcinka drogi św. Jacka i przyszłej inwestycji mieszkaniowej między ulicami
św. Jacka i Wyłom,
zostanie zinterpretowany jako celowe zaniedbanie obowiązków RDOŚ jako instytucji powołanej do ochrony
przyrody oraz zaniedbanie ZIKiT jako zarządcy drogi publicznej , które może skutkować narażeniem w
przyszłości użytkowników ww. odcinka drogi publicznej św. Jacka na spowodowanie uszkodzenia lub śmierci
osobnika gatunku gniewosz plamisty z powodu zauważenia w ostatniej chwili przebywającego na terenie drogi
publicznej węża gniewosza plamistego, znajdującego się pod ścisłą ochroną gatunkową (ale także wystąpienia
kolizji drogowej spowodowanej nagłym zatrzymaniem pojazdu). Odpowiedzialnością za problemy wynikłe z
tego typu sytuacji zostanie obciążony ZIKiT jako organ sprawujący nadzór nad ww. drogą publiczną oraz RDOŚ
jako instytucja, która winna była ustanowić strefę ochronna dla gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej
Księgi Zwierząt z kategorią VU – gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie, ale tego nie uczyniła.

