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                                                        WNIOSEK O NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE WYCINKI 

                                    PRZY DRODZE POWIATOWEJ 1046C NA ODCINKU LASKOWICE - KRĄPLEWICE

Mając na względzie zachodzące w przedmiotowej sprawie ekstraordynaryjne okoliczności faktyczne i prawne, 

działając bezzwłocznie w zgodzie z interesem społecznym, a nadto obowiązującymi regulacjami natury 

prawnokarnej, zważając na ujawnienie w dniu 29 marca 2021 r. przez niezależnych obserwatorów Stowarzyszenia 

Modrzew - Monitoring Obywatelski Drzew występowania w obrębie drzew usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 

1046C na odcinku Laskowice - Krąplewice gatunku objętego ścisłą ochroną, a mianowicie pachnicy dębowej 

(Osmoderma eremita s.l), której rozpoznanie potwierdzone zostało w sposób ostateczny przez dobranego przez 

Stowarzyszenie biegłego z dziedziny biologii - koleopterologa również w dniu 29 marca 2021 r. w godzinach 

wieczornych, wnosimy o wstrzymanie, w trybie natychmiastowym, wszelkich prac związanych z planowaną na dzień 

dzisiejszy wycinką drzewostanu w miejscu j. w.

Pachnica dębowa Osmoderma eremita s.l. jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej na mocy Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), a 

także gatunkiem priorytetowym w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Pachnica dębowa wymieniona jest w 

Załączniku IV ww. Dyrektywy, a więc wśród gatunków, względem których państwa członkowskie UE podejmują 

wymagane środki w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony, zakazując równocześnie pogarszania stanu lub 

niszczenia terenów ich rozrodu.

Wskazujemy, iż, w naszej ocenie, zaniechanie wstrzymania wskazanych wyżej prac prowadzić będzie do 

nieodwracalnej szkody, a nadto do złamania szeregu norm karnych stricte związanych z ochroną gatunków 

podlegających ścisłej ochronie.

Ze wskazanych też względów informujemy, iż od godzin wczesnoporannych niezależni obserwatorzy naszego 
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Stowarzyszenia obecni będą, z zachowaniem norm bezpieczeństwa i ochrony osobistej, a nadto respektując 

dyrektywy sanitarno-epidemiologiczne, w pobliżu miejsca planowanej wycinki celem weryfikacji zachodzącego 

tamże stanu rzeczy.

Informujemy także, iż w przypadku stwierdzenia przez obserwatorów podjęcia prac związanych z wycinką 

drzewostanu – Stowarzyszenie, w trybie niezwłocznym, poinformuje o powyższym organy ścigania, wnosząc o ich 

natychmiastową asystę, a nadto zawiadamiając stosownie o zachodzącej możliwości popełnienia czynu 

zabronionego.

Z poważaniem, 

Marzena Błaszczyk i Łukasz Sołtys

Członkowie zarządu stowarzyszenia zgodnie z zasadą reprezentacji

-- 
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Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.zip (wartość skrótu w chwili załączania: Dokumentacja fotograficzna z dnia 29 marca 2021 r.

przedstawiająca kokolit (kokon poczwarkowy) chronionego chrząszcza z gatunku Osmoderma eremita oraz jego odchody.)
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