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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

(t. j.. Dz. U.2018 r. poz. 2096 ze zm), w związku z art.9a ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 13 pażdziernika

1995 r. Prawołowieckie ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz.67)oraz§1 ust.1 pkt2 lit. o ,s, x, rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

( Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.433 i 434 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2020 r. znak: POPDOW-

ZPT.073.2.2020 Krystyny Araszkiewicz Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Łyskowskiego 16 71- 641

Szczecin występującej z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzar'rska 13 A 70 - 030 Szczecin ,

biorąc pod uwagę opinię z dnia 04.02.2020 r., znak: L.dz.107/A/WHKŁiS/2020 Polskiego Związku

Łowieckiego wWarszawie,

zezwalam

Krystynie Araszkiewicz Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Łyskowskiego 16 71- 641 Szczecin

występującej z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70 - 030 Szczecin na

czynność płoszenia zwierząt łownych z gatunku: krzyżówka j Anas platyrhynchos ), gęś gęgawa

( Anser anser), gołąb grzywacz ( Columba palumbus) w związku z zamiarem realizacji planowanego

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostów w celu zapewnienia minimalnego przeswitu

i dotyczy rozbiórki mostu istniejącego i budowy nowego mostu drogowego w km 107+211dr0gi krajowej

nr 31 w Kostrzynie nad Odrą przebudowanie mostu drogowego w km 2+450 rz. Warty w Kostrzynie

nad Odrą w celu zapewnienia minimalnego przeswitu dla prowadzenia akcji lodołamania przy użyciu

lodołamaczy, wykonania robót towarzyszących w postaci rozbudowy drogi krajowej nr 31 ( ul.

Sikorskiego ) na dojazdach do mostu, wykonanie niezbędnego zakresu przebudowy sieci

kanalizacyjnych wodociągowych i innych.

1.0zynności płoszenia zwierząt łownych obejmować będą numery działek ewidencyjnych:

a) 62; 64; 2/1; 2/3 - obręb 0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,

województwo lubuskie.

b) 394/57; 346/11; 345/3; 345/1; 345/2; 344; 266/2; 347; 348/1; 349; 350; 394/36; 394/39;

394/40; 394/42; - obręb 0004 Śródmieście Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,

województwo lubuskie.



c) 2/1; 2/3 - obręb 0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,

województwo lubuskie.

2.lnwestor lub przedstawiciel inwestora najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji powiadomi

pisemnie wydającego zezwolenie o terminie jej rozpoczęcia.

3W czasie trwania inwestycji płoszenie będzie się odbywało poprzez przebywanie osób

uczestniczących w procesie inwestycji oraz hałas: ruch ciężkiego sprzętu i maszyn, pracę urządzeń

związanych bezposrednio z prowadzeniem stosownych prac.

4. W przypadku ewentualnych szkód powstałych w wyniku ploszenia zwierząt łownych strona

poszkodowana może wystąpić do inwestora z roszczeniami na zasadzie postępowania

cywilnoprawnego włącznie z skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego do właściwego

sądu powszechnego.

5.Do oceny warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków zwierząt łownych

i ich siedlisk, ewentualnego negatywnego wpływu lub minimalizacji wplywu inwestycji na gatunki łowne,

tworzenia warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny:

5.1 w rejonie wykonywania inwestycji ( art.9 a ust.3 pkt 4 ustawy Prawo łowieckie) powierza się

nadzór nad płoszeniem zwierząt łownych Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą..

5.2 inwestor powoła nadzór przyrodniczy do dokonania oceny siedlisk zwierząt łownych przed

rozpoczęciem inwestycji , a następnie po jej zakończeniu oraz dodatkowo w przypadku konieczności

oceny na wniosek wydającego zezwolenie na podstawie dokonanych czynności kontrolnych.

6.Uprawnionymi do wykonania kontroli wydanego zezwolenia w terenie będą:
6.1 Burmistrz lvliasta Kostrzyn nad Odrą.
6.2 upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

7. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydającego

zezwolenie w przypadku przedterminowego jego wykorzystania.

8.0trzymujący zezwolenie przedstawi wydającemu zezwolenie sprawozdanie w terminie do 30 dni od

daty jego wykorzystania.

9. W celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia

zwierząt łownych, Marszałek Województwa Lubuskiego dokonuje kontroli spełniania warunków

określonych w wydanym przez siebie zezwoleniu i w przypadku stwierdzenia niespełnienia zawartych

w nim warunków, cofa je ( art. 9 a ust. 4, w z związku z art. 44 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie ).

9. Zezwolenie ważne jest od dnia uprawomocnienia do dnia 31 maja 2023 roku.

Uzasadnienie

Krystyna Araszkiewicz Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Łyskowskiego 16 71- 641 Szczecin

występująca z pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny



Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A 70 - 030 Szczecin , wnioskiem

z dnia 14 stycznia 2020 r. znak: POPDOW-ZPT.073.2.2020 zwróciła się o wydanie zezwolenia

Marszala Województwa Lubuskiego na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych z gatunku:

krzyżówka ( Anas platyrhynchos j, gęś gęgawa ( Anser anser), gołąb grzywacz ( Columba palumbus)

w związku z zamiarem realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostów

w celu zapewnienia minimalnego prześwitu i dotyczy rozbiórki mostu istniejącego i budowy nowego

mostu drogowego w km 107+211drogi krajowej nr 31 w Kostrzynie nad Odrą, przebudowanie mostu

drogowego w km 2+450 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą w celu zapewnienia minimalnego prześwitu

dla prowadzenia akcji lodolamania przy użyciu lodolamaczy, wykonania robót towarzyszących

w postaci rozbudowy drogi krajowej nr 31 ( ul. Sikorskiego ) na dojazdach do mostu, wykonanie

niezbędnego zakresu przebudowy sieci kanalizacyjnych wodociągowych i innych.

Czynności płoszenia zwierząt łownych obejmowałoby numery działek ewidencyjnych:

a) 62; 64; 2/1; 2/3 - obręb 0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski,

województwo lubuskie.

b) 394/57; 346/11; 345/3; 345/1; 345/2; 344; 268/2; 347; 348/1; 349; 350; 394/36; 394/39; 394/40;

394142; - obręb 0004 Śródmieście Kostrzyn nad Odrą powiat gorzowskl, województwo lubuskie.

c) 2/1; 2/3 - obręb 0006 Stare Miasto, gmina Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, województwo

lubusme.

Oo wniosku dołączono następujące dokumenty:

1. Mapę topograficzną z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia.

2. Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia oraz pełnomocnictwo

wsprawie.

3.Potwierdzone notarialnie Pełnomocnictwo z dnia 28.05.2019r.znak:SZ.RO0.012.98.2019MG.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii

Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolió na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.

Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest

szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt

łownych. Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 2 lit. o ,s, x, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca

2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.433 i 434 )

krzyżówka ( Anas platyrhynchos ), gęś gęgawa ( Anser anser), gołąb grzywacz ( Columba palumbus)

są gatunkami lownymi.

Pismem z dnia 20.01.2020 r. znak: DW.|.7131.2.2020, na podstawie § 86 pkt 12 Statutu

Polskiego Związku Łowieckiego stanowiącego Załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów

PZŁ z dnia 16 lutego 2019 r., stosownie do zapisów art. 9 a ust. 1 Prawa łowieckiego zwrócono się do



Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiegc w Warszawie z prośbą o opinię w przedmiotowej

sprawie. Pismem z dnia 04.02.2020 r. znak: Ldz. 107/A/WHKŁiS/2020 Polski Związek Łowiecki

w Warszawie przekazał pozytywną opinię dotyczącą wydania przedmiotowego zezwolenia jednocześnie

oświadczając, że w wyniku podejmowanych czynności nie ucierpią żadne zwierzęta łowne i nie istnieje

alternatywa przeprowadzania powyższych działań przedsięwzięcia. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji

Lasów Państwowych w Szczecinie , Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, Nadleśniczy Nadleśnictwa

Dębno oraz przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wlkp.

nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do niniejszej sprawy.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy wydanie zezwolenia na

odstępstwo od zakazu płoszenia wyżej wymienionych zwierząt łownych, w związku z realizacją
niniejszego przedsięwzięcia staje się w pełni uzasadnione.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z Art. 127a ustawy K.p.a. informuję, że strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec organu, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się

ostateczna iprawomocna.



Otrzymuja:
1. Krystyna Araszkiewicz Sweco Consulting Sp. z oo.
ul. Łyskowskiego 16
71-641 Szczecin

2. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 20 G
66 - 400 Gorzów Wlkp.

3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Szczecinie
ul. Juliusza Słowackiego 2
71 - 434 Szczecin

4. Nadleśnictwo Dębno
ul. Racławicka 33
74- 400 Dębno

5. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66 - 470 Kostrzyn nad Odrą

6. a/a

Opłatę skarbową w wysokosci 62,00 zł oraz za udzielenie pełnomocnictwa w wys.17 zł wniesiono w dniu 13.01.2020 r. na
konto Urzędu Miasta Zielona Góra tytułem operacji: opłata skarbowa Most Warta- wniosek - oplata za odstępstwa od

zakazów - gat. łowne- 18.512. Powyższe jest zgodne z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.

z 2019 r., poz.1000 z póżn. zm.) załącznik do ustawy art. 1 ust.1 pkt 1 lit. c, cz. Ill nr 44 pkt 2 -inne niż wymienione
w niniejszym załączniku zezwolenie j pozwolenie, koncesja ):pozostałe oraz art.1 ust.1 pkt 2, cz. IV.








