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DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z póżn. zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 4
pkt 3 i 6, wzwiązku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z póżn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja
2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowanego przez Panią Krystynę Araszkiewicz ze
Sweco Consulting Sp. z 0.0. na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 marca 2019 r., znak:
SZ.RO0.012.58.2019.MG, w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów
obowiązujących w stosunku do trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia),

zezwalam

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na incydentalne, umyślne niszczenie do 20 larw trzepli
zielonej w km 2+450 rzeki Warty poniżej działek o numerach ewidencyjnych: 2/1 i 2/3 obręb
0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo lubuskie.

Zezwolenie jest ważne do dnia 31 maja 2023 roku.

Zobowiązuję Wnioskodawcę do przedłożenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska informacji z zakresu wykorzystania niniejszego zezwolenia w terminie do dnia
30 czerwca 2023 r. Sprawozdanie będzie zawierać informacje na temat liczby zabitych
osobników, terminu wykonania czynnosci, miejsc, na ktorych okazy zostały zabite. Kopię
sprawozdania należy przesłać: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 27 maja 2019 r., Pani Krystyna Araszkiewicz ze Sweco Consulting
Sp. z 0.0., reprezentująca pełnomocnictwem z dnia 27 marca 2019 r., znak:
SZ.RO0.012.58.2019.MG, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny



Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska owydanie zezwolenia na umyślne niszczenie jaj i form rozwojowych oraz
siedliska trzepli zielonej. Wnioskowane czynności wynikają z konieczności realizacji
planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej DK 31 w ramach zadnia pn.:
„Rozbiórka i budowa mostu drogowego w km 107+211 drogi krajowej nr 31
w Kostrzynie nad Odrą (km 2,45 rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 18.5 Przebudowa mostów w celu
zapewnienia minimalnego prześwitu”.

Trzepla zielona objęta jest ochroną ścisłą, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Zgodnie z § 6 pkt 3
i 7 ww. rozporządzenia oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o ochronie przyrody zabrania się
umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych dziko występujących zwierząt objętych
ochroną, a także niszczenia ich siedlisk.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w związku z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy
oochronie przyrody, na odstępstwo od zakazu niszczenia jaj lub form rozwojowych
w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą, może
zezwolić Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych, jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony
dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeżeli zachodzi jedna
z przesłanek materialno-prawnych, wskazanych w art. 56 ust.4 pkt 1-6 tejże ustawy.

Trzepla zielona występuje praktycznie na terenie całej Polski (poza górami).
Miejscami jest uznawana za gatunek pospolity, jest dość rzadka tylko lokalnie, na najbardziej
odkształconych i ubogich w cieki obszarach, np. miejscami w centralnej i południowej Polsce.
To reobiont, czyli gatunek, który rozwija się wyłącznie w wodach płynących. Zasiedla nizinne
i podgórskie cieki różnej wielkości, od strumieni po duże rzeki. Jednak w Polsce małe cieki
mają dla tego gatunku niewielkie znaczenie, ale cieki o szerokości już od kilku-kilkunastu
metrów są często zasiedlane. Na wielu ciekach występowanie ma charakter ciągły, przy
dużym zagęszczeniu osobników, np. na odcinku środkowej Warty. W Polsce cykl życiowy
trzepli zielonej tnlva średnio 2 lata. Większość cyklu życiowego zajmuje rozwój Iarwalny.
Larwy często bytują płytko, prawie całkowicie zagrzebane w osadach dennych. Stan
populacji tego gatunku jest stabilny w skali kraju. W związku z tym zniszczenie do 20 larw
trzepli zielonej nie wpłynie negatywnie na populację tej ważki. Tym bardziej, że niszczenie jej
larw będzie mieć miejsce punktowe, na stanowiskach gdzie realizowana będzie inwestycja.

Określonym przez Wnioskodawcę celem wykonania wnioskowanych czynności jest
realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej DK 31 w ramach
zadnia pn.: „Rozbiórka i budowa mostu drogowego w km 107+211 drogi krajowej nr 31
w Kostrzynie nad Odrą (km 2,45 rzeki Warty) realizowane w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu
zapewnienia minimalnego prześwitu”. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w celu umożliwienia prowadzenia skutecznej
i bezpiecznej akcji lodołamania. Jest to również realizacja planów zarządzania ryzykiem
powodziowym dla konkretnych obszarów dorzeczy, które zostały przyjęte w formie
rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 18 pażdziernika 2016 r. Głównym celem takich planów
jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi,



środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację
działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te będę prowadzić,
m.in. do obniżenia strat powodziowych. Przebudowa istniejącego mostu przecinającego
drogę wodną jest niezbędne dla zapewnienia właściwego prześwitu dla prowadzenia akcji
lodołamania przy użyciu Iodołamaczy. Parametry obecnego mostu na Warcie stanowią
utrudnienie, a często uniemożliwienie prowadzenia skutecznej akcji lodołamania.
Zniszczenie form rozwojowych trzepli zielonej w przedmiotowej lokalizacji wynikają
z konieczności wykonania filarów tymczasowego mostu w korycie Warty. Jednak skala
ewentualnych zniszczeń jest niewielka. Natomiast filary mostu docelowego będą
posadowione poza korytem Warty, zatem nie zagrażają populacji tego gatunku.

Mając na uwadze powyższe, wykonanie wnioskowanych czynności spełnia przesłanki
wskazane w art. 56 ust. 4 pkt 3 i 6 ustawy o ochronie przyrody, tj. leżą w interesie zdrowia
i bezpieczeństwa powszechnego oraz wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego
interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub
wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.
Mając na uwadze cel wnioskowanych czynności, należy uznać, iż nie ma w tym przypadku
dla rozwiązań alternatywnych, bowiem inne lokalizacje mostu powodowałyby znacznie
większy wpływ na środowisko niż rozebranie istniejącego obiektu i budowa w tym samym
miejscu drugiego.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, organem kompetentnym
do wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk gatunków zwierząt
objętych ochroną ścisłą jest właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.
W związku z powyższym Organ zawiadomieniem, znak: DZP-WG.6401.17.2019.eb.2,
poinformował o konieczności wniesienia odrębnego wniosku do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie wydania zezwolenia na
odstępstwa od zakazu niszczenia siedlisk trzepli zielonej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127
§ 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 52 § 3 oraz art. 53 § 1, art. 54 § 1, a także Działem V, Rozdziałem 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r.I poz. 718,
z póżn. zm.) jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę
na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wpis od skargi wynosi 200 złotych z zastrzeżeniem,
że istnieje możliwość ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie
prawa pomocy.

Ponadto, zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia
takiego wniosku. W myśl art. 127a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku



o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak
możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedmiotowe zezwolenie nie zwalnia ze stosowania innych przepisow, w tym przepisów okreslonych
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z póżn. zm). Wobec
tego przed wejściem na nieruchomość należy uzyskac stosowną zgodę właściciela lub osoby
uprawnionej do wyrażenia takiej zgody na podstawie innego tytułu prawnego.
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Otrzymuie:
Pani Krystyna Araszkiewicz, Sweco Consulting Sp. z oo., ul. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin
Do wiagomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim


