Uchwała Nr 31/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 18.07.2018 r.

opiniujący projekt uchwały Rady Miasta Krakowa druk 2920
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska opiniuje pozytywnie projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa druk 2920 w sprawie utworzenia na terenie Zakrzówka między
ul. Wyłom i Św. Jacka użytku ekologicznego „Zakrzówek” określonego i opisanego w
autopoprawce do druku 2920 wniesionej przez grupę Radnych na posiedzeniu Rady
Miasta w dn. 27.06.2018r.
KDO ds. Środowiska zgadza się z uzasadnieniem projektu uchwały zawartym w
autopoprawce i uważa ,że w pełni mieści się ono w definicji użytku ekologicznego jednakże
zwraca uwagę, że treść §2 uchwały Rady Miasta zawiera zbyt szeroki zapis dlatego proponuje
zastąpienie treści tego paragrafu następującym zapisem:
§ 2.
„Celem ochrony użytku jest ochrona ekosystemów antropogenicznych i półnaturalnych
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej oraz stanowisk rzadkich
lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc
sezonowego przebywania”.
Ze względu na stwierdzone poprzez liczne badania, walory przyrodnicze tego obszaru,
powinien on być jak najszybciej objęty ochroną, zwłaszcza dotyczy to obszarów między ul.
Wyłom i ul. Św. Jacka zagrożonych zabudową wielorodzinną z garażami podziemnymi.
Obszar Zakrzówka między ul. Wyłom i ul. Św. Jacka jest nie tylko cenną przyrodniczo
mozaiką drzew, krzewów oraz terenów otwartych (w tym łąk świeżych i muraw
kserotermicznych) oraz form przyrody nieożywionej w postaci wyrobiska nieczynnego
kamieniołomu. Stanowi także przedpole widokowe na zręby kamieniołomu Zakrzówek ale
przede wszystkim stanowi ostoję zwierząt i roślin chronionych prawem polskim i
europejskim w tym: rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); Załącznikiem II i IV Dyrektywy
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Wśród
występujących na wzmiankowanym terenie na szczególną uwagę zasługują: gatunki
indykatorowe (które są wskaźnikami różnorodności biologicznej siedlisk oraz służą do
monitorowania trendów populacyjnych innych grup zwierząt), gatunki flagowe w
ochronie bioróżnorodności, a jednocześnie gatunki zwierząt, których tempo zaniku jest
najszybsze na terenie Unii Europejskiej i są niezwykle rzadkie w skali Polski i Europy,
do których należą:

•
•
•
•
•
•
•
•

modraszek telejus Phengaris teleius
modraszek nausitous Phengaris nausithous
kumak nizinny Bombina bombina
traszka grzebieniasta Triturus cristatus
traszka zwyczajna Triturus vulgaris
ropucha szara Bufo bufo
gniewosz plamisty Coronella austriaca
jaszczurka zwinka Lacerta agilis

Teren Zakrzówka między ulicami Wyłom i Św. Jacka jest miejscem występowania i rozrodu
chronionych gatunków zwierząt i roślin wymienionych powyżej ale także terenem, na którym
w miarę prowadzonych badań i obserwacji odkrywane są następne gatunki cennej fauny i
flory np. ostatnio węże zaskrońce zwyczajne czy wiele gatunków ptaków. Ze względu na
bardzo poważne zagrożenie realizacją inwestycji, która m.in. obejmuje budowę
kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, co bez wątpienia
mogłoby w sposób nieodwracalny doprowadzić do zniszczenia siedlisk, miejsc żerowania,
odpoczynku, bytowania i migracji chronionych gatunków, obszar Zakrzówka między ulicami
Wyłom i Św. Jacka musi zostać objęty formą ochrony dającą realną szansę na zachowanie
tych niezwykle cennych wartości przyrodniczych.
Objecie skuteczną ochroną cennych siedlisk przyrodniczych jest kluczowe dla zachowania
trwałości populacji występujących na obszarze projektowanego użytku ekologicznego
chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Komisja Dialogu Obywatelskiego apeluje do Rady Miasta Krakowa o jak najszybsze
uchwalenie użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

