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Kraków, 17 listopada 2016 r.

Biuro Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Krakowa,
Kraków, ul. Sarego 4

Dotyczy: ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry".

Prosimy uprzejmie o przyjęcie następujących wniosków:
Bagry są istotnym składnikiem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Krakowa, a także 

ważnym miejscem rekreacji. Zagadnienie zagospodarowania Bagrów powinno być więc rozważane 
w odpowiednio szerokim kontekście, tym bardziej, że pod względem przyrodniczym znaczenie 
zbiornika wykracza poza granice Krakowa. Szczególnej uwagi wymaga fakt, iż Bagry wraz 
z najbliższym sąsiedztwem to wyrazisty składnik przestrzeni rozległej części miasta oraz miejsce 
wypoczynku mieszkańców Krakowa, zaznaczające się w krajobrazie kulturowym co najmniej 
prawobrzeżnej części miasta. Wszystkie te wybitne cechy składają się na indywidualny wyraz 
i specyfikę urbanistyczną miejsca, kształtując relacje mieszkańców z miastem.

W planie obszar Bagrów winien więc zostać ujęty jako ważny składnik środowiska i jakości 
życia mieszkańców zarówno w ich otoczeniu, jak i dla całego miasta; konieczne jest uwzględnienie 
i zabezpieczenie roli przyrodniczej, znaczenia dla kształtowania klimatu i przewietrzania w okolicy,
roli w krajobrazie miasta z zachowaniem powiązań widokowych oraz lokalnych potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców sąsiedztwa zbiornika, zaś po określeniu wymagań i możliwości, 
wynikających z wymienionych uwarunkowań - uwzględnienie i odpowiednie rozwiązanie 
problematyki rekreacyjnego użytkowania Bagrów.

Polityka planowania przestrzennego powinna zapewnić ochronę miejsca przed utratą wartości,
zahamowanie presji urbanizacyjnej, w tym zapobieżenie zbliżaniu zabudowy i komunikacji kołowej
do brzegów zbiornika wodnego. Wartości Bagrów powinny być chronione poprzez ukierunkowanie 
funkcji rekreacyjnej w stronę spokojnych i kameralnych sposobów użytkowania miejsca, z 
wykluczeniem hałaśliwych form masowych, wiążących się z uciążliwościami tak dla przyrody i 
krajobrazu, jak i dla mieszkańców sąsiedztwa Bagrów. Niewątpliwie warte zastosowania byłoby 
uzupełnienie rekreacji o składnik edukacyjny, uświadamiający walory przyrodnicze. 
W zakresie przyrodniczym uważamy za niezbędne zachowanie dobrej jakości i czystości wody, 
zachowanie i kultywowanie zadrzewień i stanowisk roślin nadwodnych, ochronę siedlisk zwierząt 



w tym lęgowisk i schronień ptaków oraz udrożnienie i zachowanie powiązań z siecią korytarzy 
ekologicznych Krakowa. Jako wytyczne dla uwzględnienia problematyki przyrodniczej 
wskazujemy uchwałę nr 31/2016 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 16.11. 
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry".

Za wykluczone uważamy takie przekształcanie Bagrów i ich sąsiedztwa, które powstawałoby 
kosztem walorów przestrzeni publicznej lub uszczupleniem jakości tego miejsca, jako środowiska 
życia mieszkańców. Spodziewamy się, że plan ustali zachowanie specyfiki zbiornika Bagry 
z otoczeniem i zakaże inwestycji sprzecznych z wymienionymi wartościami. 

                                          Wiceprezes Zarządu

                                             Andrzej Madej


