Uchwała Nr 9/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 17.01.2018 r.
w sprawie wycinki drzew i krzewów w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym na
Zakrzówku
W związku z tym iż do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK został złożony
wniosek o promesę na usunięcie 25 szt. drzew i 290 m2 krzewów ze względu na planowaną
budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym,
sieciami i komunikacją na dz. nr 289/4, 185/1, 183/1, 181/1, 180/1, 304/4 i fragm.. 304/6,
304/7, 184/2, 180/2, 304/5 obr. 9 przy ul. Św. Jacka na Zakrzówku pragniemy zwrócić
uwagę, że obszar, na którym występują ww. działki znajduje się na terenie Zakrzówka w
obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zadrzewienia wymienione we
wniosku stanowią zadrzewienia śródpolne i przydrożne, które zgodnie z Rozporządzeniem Nr
77/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego, podlegają ochronie. Na obszarze tym mogą również mieć ostoje,
miejsca przebywania lub inne schronienia gatunki chronione zwierząt, w tym węża gniewosza
plamistego, którego płoszenie i niepokojenie wg Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie zagrożone jest karą grzywny lub więzienia. Ponieważ gatunek ten objęty jest
ścisłą ochroną gatunkową zezwolenie takie, wg informacji uzyskanej od RDOŚ w Krakowie,
może być wydane wyłącznie dla inwestycji nadrzędnego interesu publicznego i wyłącznie w
przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Obecna, niespotykanie ciepła aura mimo
miesięcy zimowych (temperatura powyżej zera, momentami dochodząca nawet do kilkunastu
stopni w ciągu dnia, sprawia, że większość gatunków zwierząt na Zakrzówku, które zwykle
śpią o tej porze roku, jest nadal aktywna, np. borsuki, owady. Zachodzi więc podejrzenie, że
dotyczy to również gniewosza plamistego.
Zważywszy na wszystkie te okoliczności uważamy, że wydanie w związku z przedmiotowym
wnioskiem, przez Wydział Kształtowania Środowiska promesy na wycinkę tak znacznej ilości
drzew i krzewów na terenie Zakrzówka wymaga uzgodnienia z RDOŚ w Krakowie oraz z
Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. W przypadku
odstąpienia od tej procedury uznamy, że postępowanie Wydziału Kształtowania Środowiska
wykazuje znamiona działania na szkodę środowiska .

