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DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2b. ust. 4 pkt l oraz ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614. ze zm.). a także art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm). po rozpatrzeniu wniosku
Sweco Consulting Sp. z 0.0.. z dnia 12 lipca 2019 r. znak POPDOW-ZPT.073.9.2019. w imieniu której
dzia-la Krystyna Araszkiewicz. w sprawie udzielenia odstępstwa od niektórych zakazów
obox-viązujacych w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.

zezwalam wnioskodawcy na odstępstwo od zakazów.

Niniejszym zezwoleniem uchyla się zakazy. o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183):
l. w stosunku do osobników gatunków:

l .1. trzepla zielona (Ophiogomphus ceclf'a) - 20 osobników;

1.2. trzmiel rudy (Bombus pas'CŁ-iorim-Ü ~ 10 osobników;

1 .3. ślimak winniczek (Helix pon-unia) - 30 osobników".

- umyślnego zabijania.
- umyślnego niszczenia ichjaj lub form rozwojowych,

d niszczenia siedlisk lub ostoi. będących ich obszarem rozrodu. wychowu młodych. odpoczynku.
migracji lub zerowania.

- niszczenia. usuwania lub uszkadzania gniazd.

- umyślnego płoszenia lub niepokojenia (w stosunku do gatunku wymienionego w pkt 1.1).

Is.) w stosunku do osobników" gatunków:
2.1. minóg rzeczny (_Lampen-'üfluviun'lis) W 5 osobników;

2.2. kiełb białopłetwy (Roi-nai-wgobio ¿.rlbfpi"nrmrzf.s') - 5 osobników;
2.3. koza pospolita (_C.`0biti`s memu) - 20 osobników:
2.4. piskorz (_."lfƒisnmsjossi'li's_) - 5 osobników:
2.5. rózanka (Rhodeus .s'eł'z'ceus) _ 10 osobników.

- umyślnego zabijania.

- umyślnego okaleczania.

- niszczenia siedlisk lub ostoi. będących ich obszarem rozrodu. wychowu młodych. odpoczynku.
migracji lub zerowania.

- umyślnego uniemożlix-viania dostępu do schronień.



3. w stosunku do osobników gatunków:

3. l. żaba wodna (_Pelophj-"lax escidenfus) ~ 20 osobników;

3 .2. żaba Śmiesżka (Pe/uplnflux ridibm'rdus) ¬ 20 osobników;

3.3. żaba trawna (Rana te'fi'zporaria) - 20 osobników;

3.4. zaskroniec zwyczajny (Narrix Harris) _ 5 osobników;

3.5. jaszcżurka żyworodna (_Zooroca vivipuro) - 5 osobników.

- umyślnego zabijania.

- niszczenia siedlisk lub ostoi. będących ich obszarem rozrodu. wychowu młodych. odpoczynku.
migracji lub żerowania.

- umyślnego płosżenia lub niepokojenía.
4. w stosunku do osobników" gatunków:

4. l . krzyżówka (Arms plarvhjwchos);
4.2. grzywacż (Columbia palzmzbus);
4.3. dzięcioł dużyr (ĹDef-rdrocopos mry'or);
4.4. dymówka (łíiffliłr'zclr) rzis'tic'cr');

4.5. oknówka (De/ichof'z urbiczmi);
4.6. plisżka siwa (Motobi/la alba);
4.7. rudzik (Ef-'itl'mc'us f-'ubecnlcr);

4.8. kopciuszek (Phoeł'zicw'us ochr'uros);

4.9. kos ( TUI-'dzis maryla);

4. I 0. kwicżo-ł' (Tw-"dzis piluris);

4.1 l . Śpiewak (Tw-'dzis phi/ome/os);

4.12. kapturka (świ-'ia utricapilla);
4.13. pierwiosnek (Phylloscopus r'r'ilfybira);
4.14. modrasżka (ĹĹ:}.'*cn-'1isfes cacrulez.:.s);

4.15. bogatka (Pau-'1.1.8' major);
4.16. pełżacz ogrodowy (C."erthia brachp'cíacry'lrr);_
4.17. sroka (Pico piw);

4.18. kawka (_(Í'orvus monedula'.
4.19. wrona siwa (C'of-'i-iz-łs com-fix);
4.20. szpak (iSifm-*młs 1.11.11guris);
4.21 . wróbel (Pu.s'.s'er domcs'ücus);

4.22. Zięba (Fi-'ingil/u cocle'bs);

4.23. dzwoniec ((..'hloris ch/oris);

4.24. szcżygieł ((.`¿.1f-'dz.leli.s c..'ardz.felis);
4.25. makolągwa (_Linaricl c.'am'zabina);

4.26. potrżos (En-zbeƒ-'iza .s'choeniclus);
4.2 7. ł'ożówka (A crocepho/us palustris):
4.28. kulCZ)llrk (SĆ“"""Í"7Z"S “firms-l'-



- umyślnego płoszenia lub niepokojenia, w tym w miejscach noclegu. w okresie lęgowym
w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków
migrujących lub żimującyc-h. przyl czym odstępuje się od określenia liczby osobników. których
zezwo len ie dotyczy.

Zezwolenie jest ważne do 3l maja 2023 r. na obszarze Parku Narodowego ...Ujście Warty"ş działka
ewidencyjna nr 2/3 obręb 006 Stare Miasto¬ gmina Kostrzyn nad Odrą¬ w granicach inwestycji
polegającej na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 31 na rzece Warcie.
Podmiotem. który będzie wykonywał czynności zabronione jest Wykonawca prac budowlanych.
realizujący' zadanie przebudowy przedmiotowego mostu drogowego.

Na podstawie art. 56 ust. 7 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody określam terminy' złożenia sprawozdania
z wykorzystania zezwolenia:
l) sprawozdanie roczne: za rok w którym wykorzystano zezwolenie. do 3] stycznia roku następnego;
2) sprawozdanie końcowe: w terminie jednego miesiąca. od momentu upływu ważności zezwolenia

lub momentu zaniechaniajego wykorzystania.

Równocześnie na podstawie art. 56 ust. 7 pkt 9 ustawyr o ochronie przyrody określam następujące
warunki udzielenia odstępstwa od zakazów:
l) należy ograniczyć ingerencję w siedliska dziko występujących gatunków grzybów¬l roślin i zwierząt.

nieżwiązanych z prowadzonymi pracami;
2) zabijanie gatunkówjest dozwolonejedynie w przypadku braku możliwości osiągnięcia właściwego

skutku niniejszej decyzji w inny dozwolony sposób;

3) obszar inwestycji należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić gatunkom zwierząt
kręgowych przedostanie się na teren inwestycji, co może skutkować ich uwięzieniem i śmiercią:

4) na obszarze starorzecza należy zabezpieczyć siedliska bytowania płazów przed ewentualnym
zasypywaniem;

5) nasyp mostu tymczasowego nalezy wykonać w sposób minimalizujący szkody w odniesieniu do
gatunków płazów i gadów;l

ó) pojawiające się przy pracach w korycie rzeki Warty i Postomii rodzime gatunki ma-łży należy
umieszczać ponownie w ciekach. w miejscach gdzie nie będą narażone na szkody wynikające
z prowadzonej inwestycji;

7) w celu ochrony obszaru starorzecza przed wysychaniem, spotęgowanym wykonanym nasypem
mostu tymczasowego należy wykonać przepust rurowy w nasypie, w celu umożliwienia zasilania
starorzecza wodami wezbraniowymi;

8) należy' zapewnić nadzór herpetologa w pracach w obrębie starorzecza. w celu przeniesienia
ewentualnie pojawiających się osobników płazów;

9) należy zapewnić nadzór ornitologiczny. w celu przeciwdziałania szkodom w siedliskach
i populacjach ptaków związanych z obszarem starorzecza i rzeki Postomii:

10') w stosunku do nieopisanych tu warunków. zastosowanie mają postanowienia decyzji
o środowiskowych ut-varunkou-faniach realizacji inwestycji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. odstępuje się
od uzasadnienia.



POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego., pouczam. że od niniejszej decyzji stronie postępowania nie służy odwołanie. Stronie
niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia o ponowne rozpatrzenie sprawy. składane
do Ministra Środowiska w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Ponadto pouczam.
że zgodnie z art. 127a przywołanej ustawy. w tym samym terminie strona może zrzec się prawa
do wniesienia powyższego wniosku. Z dniem dostarczenia Ministrowi Środowiska. oświadczenia
o zrzeczeniu się tego prawa przez stronę. decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna. ajej zaskarżenie
prawnie niedopuszczalne.

Na podstawie art. 52 § 3 i art. 53 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302. ze zm). strona może nie korzystać z prawa
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie. za pośrednictwem Ministra Środowiska - w terminie 30 dni
od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193). w związku z art. 230 ustawy - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. opłata za wniesienie skargi (wpis) wynosi 200 zł.
Nadto w myśl art. 243 i art. 244 przywołanej ustawy. na wniosek strony złożony do sądu
adi'ninistracyjnego może być przyznane jej prawo pomocy. które obejmuje zwolnienie w całości
lub części kosztów sądowych i/lub ustanowienie adwokata. radcy prawnego. doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego.

Z 1.ei-i-'ażnienicr Win-ris'tru Środowisku

Wojciech Hurkała
Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Przyrody

i' - opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym werytikowanym przy pomocy
ważnego kwalilikowanego certylikatu/

(_)trzymuje strona postepoi.-vania: Sweco Consulting Sp. z o.o.
1)o wiadomości: Park Narodowy ..l.1jście Warty"



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Idc111_\-'I`łkut(›1' Cl(›|~;L'11n(-:ntL1 097731 .3('134781 2LN13313

N'z'xzx-x'a d‹_›kuljncntu MS - dccş '/_ja - xcmx'i'wlcnicnu odslqwslxm od '/uku/_u - Snp
dl`

Tytuł dokumentu Í\---"IŚ - dccş 'ąia « mm'x'olcnicna odstępstwo od raku/u - 5.6

Sygnatura dokul'ncmu I)()IÄ\\-"'ł-J±`\Ĺ-13(3,1 (14.2011)

Data d‹_›kumontu 2(Í) l 0- l 0-08

Skrót dokumentu ('28 I40Dl(18]"03AI_`)Bú7l"[)l_i45 71-7611"[;)`7"~).--"'\2¬18BC! Żófi)

Wersja dokumentu I .4

[ma podpisu ŻU l 9-] U-(jłžš I (1:34:04

Pmąłpisanc przez Wojcicch ł-lul'knla: .\-"1ínšslcł'sl'x-x'o Sn'mk'misl~;u Zastępca
Dy rektora-1

Data Wydruku 2019-1009
Autor Wydruku: Namyślak Łukasz (Starszy Specjalista)




