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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187 t.j.), zwanej dalej ustawą szkodową 

oraz po rozpatrzeniu zgłoszenia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych 

siedliskach przyrodniczych, dokonanego w dniu 30 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie 

MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5,

postanawiam

wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy 

szkodowej, w związku możliwością wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych 

i chronionych siedliskach przyrodniczych, do której mogło dojść na skutek wycinki przy drodze 

powiatowej nr 1046C na odcinku Laskowice – Krąplewice, nieopodal posesji Oska 49, 

Laskowice, na działce o nr ewid. 30 obręb Lipno, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo 

kujawsko-pomorskie.

Uzasadnienie

W dniu 30 marca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

wpłynęło zgłoszenie Stowarzyszenia MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew z siedzibą 

w Bydgoszczy, dotyczące szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych 

siedliskach przyrodniczych, do której mogło dojść na skutek wycinki przy drodze powiatowej 

nr 1046C na odcinku Laskowice – Krąplewice, nieopodal posesji Oska 49, Laskowice, na działce 

o nr ewid. 30 obręb Lipno, gmina Jeżewo, powiat świecki. 

Zniszczenia stwierdzono podczas wizji lokalnej w dniu 29 marca 2021 r. na miejscu 

wycinki drzew przy drodze powiatowej 1046C na odcinku Laskowice – Krąplewice na 

wysokości posesji o numerze Oska 49 w Laskowicach. Członkowie Stowarzyszenia MODrzew 

stwierdzili wówczas, że doszło do zniszczenia siedliska pachnicy dębowej oraz z dużym 



2

prawdopodobieństwem do uśmiercenia bliżej nieokreślonej liczby osobników gatunku w postaci 

stadiów rozwojowych znajdujących się w próchnowiskach w obrębie dziupli wyciętych drzew, 

co stanowi naruszenie ochrony gatunkowej oraz może powodować istotną szkodę w gatunku 

i jego siedlisku co najmniej w skali lokalnej. Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg 

w Świeciu.

Podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie szkody w środowisku jest zgłoszenie 

o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, 

co wynika z art. 24 ust. 1 ustawy szkodowej. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy szkodowej, 

organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie 

szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

Na podstawie przedmiotowego zgłoszenia tut. Organ ocenił, że uzasadnia ono twierdzenie 

o możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkody w środowisku w gatunkach 

chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych lub szkody w środowisku. W związku 

z powyższym tut. Organ postanowił o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie 

art. 24 ust. 5 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Stosownie do art. 142 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), 

strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Magdalena Wajchert
Naczelnik Wydziału

/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, ul. Gdańska 5/skrytka 9, 

85-005 Bydgoszcz
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
3. Ad acta
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