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Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

w sprawie ochrony gniewosza plamistego na Zakrzówku 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strefy ochrony ostoi, miejsc 

rozrodu i regularnego przebywania gniewosza plamistego na Zakrzówku informuję, że 

ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie wydane zostanie do 29 kwietnia 2016 roku. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody regionalny dyrektor może wyznaczyć strefę 

ochrony obejmującą ostoję, miejsca rozrodu i regularnego przebywania chronionego gatunku. 

Przy wyznaczaniu strefy regionalny dyrektor kieruje się przede wszystkim dobrem gatunku, 

jednak nie może rozpatrywać sprawy bez uwzględnienia innych aspektów, takich jak skala 

zagrożenia populacji gatunku, zapisy dokumentów planistycznych czy też koszty społeczne  

i ekonomiczne. 

Pierwotnym zamierzeniem przy wyznaczaniu strefy gniewosza plamistego na Zakrzówku 

było odstąpienie od zakazów wstępu oraz wycinania drzew i krzewów, jednak zgodnie  

z interpretacją obowiązujących przepisów ustalenie strefy oznacza jednoczesne wejście w życie 

wszystkich zakazów wymienionych w ustawie, tj. zakazu przebywania osób, wycinania drzew  

i krzewów, zmiany stosunków wodnych oraz wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji. Zgodę 

na odstępstwa od ww. zakazów wydaje regionalny dyrektor, który kieruje się wówczas 

wymogami ochrony ostoi oraz stanowisk gatunków objętych ochroną. Wyznaczenie strefy 

ochrony na obszarze całego Zakrzówka, o co wnioskują organizacje ekologiczne, skutkowałoby 

zatem całkowitym zakazem wstępu dla mieszkańców Krakowa. Zezwolenia na wejście do strefy 

mogłyby być wydawane jedynie indywidualnie, na wniosek, jeżeli nie spowodowałoby to 

zagrożenia dla gniewosza plamistego i jego ostoi. Ograniczona byłaby wówczas możliwość 

wstępu na teren Zakrzówka w celach rekreacyjnych, sportowych lub turystycznych. 

Obszar Zakrzówka objęty jest w obecnej chwili obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego „Park Zakrzówek” i „Rejon św. Jacka – Twardowskiego”. 

Pierwszy wymieniony plan zabezpiecza część siedliska gniewosza plamistego na zachód od  

ul. Wyłom poprzez wyznaczenie tam w większości terenów zieleni. Drugi z obowiązujących 

planów wyznacza na części obszaru pomiędzy ul. Wyłom i św. Jacka tereny przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie ze sporządzoną w 2014 roku ekspertyzą także ten 

teren stanowi siedlisko gniewosza plamistego. Oznacza to, że ochrona populacji gniewosza 

plamistego w tym terenie poprzez wyznaczenie strefy ochrony będzie wiązać się z utratą 

możliwości zabudowy prywatnych działek, czego efektem mogą być roszczenia finansowe. 

Niezależnie od działań regionalnego dyrektora gniewosz plamisty jest chroniony na mocy 

ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Oznacza to, że cały czas obowiązują zakazy wymienione w tych aktach prawnych, w tym zakaz 

zabijania, płoszenia i niepokojenia, a także niszczenia siedlisk, ostoi oraz innych schronień tego 

gatunku. Naruszenie tych zakazów może skutkować odpowiedzialnością prawną. 

 

 

 


