
Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski

Drzew

85-005 Bydgoszcz (miasto)

ul. Gdańska 5 / skrytka 9

Bydgoszcz (miasto), 2021-03-30

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY

ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ

UL. DWORCOWA 81

ZGŁOSZENIE

39/2021 zgłoszenie o wystąpieniu szkody w środowisku w gatunkach chronionych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(dalej: ustawa szkodowa) zgłaszam wystąpienie szkody w środowisku na terenie drogi powiatowej nr 1046C na 

odcinku Laskowice - Krąplewice na działce o identyfikatorze 041404_2.0013.AR_2.30 położonej w powiecie 

świeckim, na terenie gminy Jeżewo, obręb Lipno, numer działki 30 nieopodal posesji Oska 49, Laskowice.

Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. 

W związku z niniejszym zgłoszeniem wnoszę o :

1. wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy szkodowej lub 

alternatywnie podjęcie działań na podstawie art. 16 ustawy szkodowej,

2. stwierdzenie wystąpienia szkody w środowisku, polegającej na: zniszczeniu siedliska gatunków chronionych, w 

tym pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz chronionych porostów nadrzewnych z rodzaju odnożyca Ramalina; 

prawdopodobnych uśmierceniu bliżej nieokreślonej liczby osobników ww. gatunków podlegających ochronie.

3. zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego za korzystanie ze środowiska do podjęcia działań mających na celu 

ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżeniu jej powiększania się, poprzez zaprzestanie działalności polegającej 

na dalszym niszczeniu siedliska i gatunków chronionych oraz do podjęcia działań naprawczych.

Uzasadnienie

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.

W dniu 29.03.2021 członkowie Stowarzyszenia MODrzew w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu 

wycinki przy drodze powiatowej 1046C na odcinku Laskowice - Krąplewice na wysokości posesji o numerze Oska 49 

w Laskowicach stwierdzili, że doszło do zniszczenia siedliska pachnicy dębowej oraz z dużym prawdopodobieństwem 

do uśmiercenia bliżej nieokreślonej liczby osobników gatunku w postaci stadiów rozwojowych znajdujących się w 
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próchnowiskach w obrębie dziupli wyciętych drzew, co stanowi naruszenie ochrony gatunkowej oraz powoduje 

istotną szkodę w gatunku i jego siedlisku co najmniej w skali lokalnej. Z uwagi na długi czas niezbędny do 

odtworzenia dojrzałych okazów drzew będących siedliskiem pachnicy, strata siedliska jest niemożliwa do 

skompensowania w krótkim horyzoncie czasowym.

Oprócz pachnicy dębowej, zadrzewienie przy ww. drodze było również siedliskiem chronionych gatunków porostów 

nadrzewnych z rodzaju Ramalina.

Działając zgodnie z celami statutowymi naszego Stowarzyszenia, tj. mając na celu ochronę środowiska i przyrody, 

podejmowanie działań na rzecz ekologii i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony roślin i zwierząt uważamy, że 

powyższa zgłoszenie jest zasadne i konieczne.

Z poważaniem,

Marzena Błaszczyk i Emilia Mielewczyk

Członkinie Zarządu zgodnie z zasadą reprezentacji
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