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Gdańsk, dnia 22.09.2015 r. 

 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Gdańsku 

ul. Chmielna 54/57  

80 - 748 Gdańsk 

 

 

 

Wniosek 
 

o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną 

 

 

 

W związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 627 z zm.), uszczegółowionym zapisem § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408) 

oraz zgodnie z art. 56 ustawy, wnioskuję o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności 

zakazanych wobec gatunków grzybów objętych ochroną, zgodnie z poniższymi informacjami. 

 

Tab. Informacja niezbędna do wydania zezwolenia, określona na podstawie art. 56 ustawy 

o ochronie przyrody.  

 

 

Lp. Dane dotyczące wniosku 

1 Imię, nazwisko i adres/nazwa i siedziba wnioskodawcy, dane kontaktowe 

Pełnomocnik: Europrojekt Gdańsk S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk 

z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 80-778 

Gdańsk. 

 

2 Cel wykonania wnioskowanych czynności 

 

Celem wniosku jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących 

w stosunku do gatunków grzybów zlichenizowanych (porostów) stanowiących 

przedmiot ochrony prawnej. Wnioskowane odstępstwa polegają na zniszczeniu 

siedlisk oraz egzemplarzy gatunków będących pod prawną ochroną ścisłą i częściową.  

Potrzeba uzyskania zezwolenia związana jest z koniecznością wycinki drzew, które 

uniemożliwiają przebudowę drogi (przede wszystkim z uwagi na występowaniem w 

skrajni jezdni) do wymaganych prawnie parametrów zwiększających bezpieczeństwo 

ruchu drogowego, a tym samym realizacji inwestycji celu publicznego. 
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3 Opis czynności, na które może być wydane zezwolenie 

 

Zniszczenie siedlisk i egzemplarzy porostów objętych ochroną ścisłą i częściową 

nastąpi poprzez wycinkę i likwidację (utylizację) wskazanych w załączonej tabeli 

drzew, na których zostały one zinwentaryzowane wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 521 

(odc. Kwidzyn - Prabuty).  

 

4 Nazwa gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje 

 

- odnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea) – ochrona ścisła 

- odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata) – ochrona ścisła 

- obrostnica rzęsowata (Anaptychia ciliaris) – ochrona ścisła 

- odnożyca mączysta (Ramalina farinacea) – ochrona częściowa 

- wabnica kielichowata (Pleurosticta acetabulum) – ochrona częściowa 

 

5 Liczba lub ilość osobników, których dotyczy wniosek 

 

Przybliżona liczba osobników dla poszczególne gatunki na wskazanych drzewach 

została określona w załączanej do niniejszego wniosku tabeli. Wszystkie drzewa 

wskazywane jako siedliska chronionych porostów zostały przedstawione 

w załączonych do przedmiotowego wniosku tabelach oraz pokazane na mapach. 

Należy również zaznaczyć, że na kolejnych etapach projektowych o większej 

szczegółowości (etap projektu budowlanego i wykonawczego) liczba drzew 

wskazywanych do wycinki może ulec nieznacznym zmianą, o czym organ wydający 

decyzje zezwalający na odstępstwa zostanie poinformowany w przedkładanych 

rocznych sprawozdaniach z jej realizacji. 

Dla określenia obfitości występowania potencjalnych gatunków chronionych porostów 

przyjęto skalę, według poniższego klucza.  
 

Stopień obfitości Liczba osobników 

1 1-5 

2 6-15 

3 16-25 

4 26-50 

5 >50 

6 Sposób, miejsce i czas wykonania czynności 

 

Zniszczenie osobników i siedlisk porostów będzie wynikiem usunięcia wskazanych 

w tabeli drzew z wykorzystaniem pił mechanicznych przez specjalistyczna firmę 

działającą w ramach realizacji inwestycji drogowej na zlecenie zarządcy drogi. Drzewa 
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zlokalizowane są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521, w granicach działek 

ewidencyjnych stanowiących pas drogowy, administrowany przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku. Termin realizacji wnioskowanych czynności nie jest na tym 

etapie projektowym możliwy do dokładnego określenia zakłada się, że realizacji 

inwestycji zostanie rozpoczęta przed końcem 2018 roku. Przed przystąpieniem do 

realizowania wnioskowanych czynności Inwestor poinformuje pisemnie 

z tygodniowym wyprzedzeniem Regionalną Dyrekcję Ochrony środowiska w Gdańsku. 

Wycinka zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków tj. poza 01 marca 

do 31 sierpnia.  

 

7 Zagrożenia wynikające z realizacji wnioskowanych czynności 

 

Przewiduje się, że wnioskowane czynności polegające na zniszczeniu siedlisk 

i osobników określonych gatunków chronionych porostów epifitycznych, będą miały 

nieznaczny wpływ na populacje tych gatunków w skali regionu i kraju. Wnioskowane 

do zniszczenia gatunki są taksonami stwierdzanymi na drzewach rosnących wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych w regionie, w tym na drzewach pozostawionych do 

zachowania przy przedmiotowym odcinku drogi. 

Celem rekompensaty strat siedlisk porostów epifitycznych powstałych przy realizacji 

wnioskowanych działań, zostaną wykonane nasadzenia nowych drzew. Nowe 

nasadzenia zrealizowane zostaną z wykorzystaniem gatunków rodzimych np.: lipy 

drobnolistnej Tilia cordata. Z zastosowaniem sadzonek drzew w formie piennej, 

w dobrym stanie sanitarnym, w wieku nie mniejszym niż 8 lat (średnicy ok. 5-8 cm). 

Wykonanie nasadzeń winno być przeprowadzone przez specjalistyczna firmę oraz 

zagwarantować możliwie najwyższą udatność sadzonych roślin. Dosadzenia zostaną 

wykonane w granicach pasa drogowego na odcinkach gdzie zostaną zachowane stare 

drzewa, w postaci dogęszczenia (tj. sadzenia drzew w lukach między istniejącymi 

drzewami), w przypadku szerokiego pasa drogowego tworzenie drugiego szpaleru 

drzew. Drzewa zostaną sadzone w bezpiecznej odległości od krawędzi pasa 

drogowego. W przypadku tworzenia nowych szpalerów o znacznej długości, miejsca 

nasadzeń zostaną dodatkowo uzgodnione z właścicielami działek sąsiadujących.  

Dla kompensaty jednego wskazywanego we wniosku siedliska przewiduje się 

posadzenie przynajmniej trzech nowych drzew. Dla zwiększenia udatności 

nowonasadzonych drzew przez przynajmniej trzy lata od ich posadzenia będą 

prowadzone zabiegi utrzymaniowe, w szczególności podlewanie w okresach suszy. 

Stan nowych sadzonek będzie corocznie kontrolowany, a w przypadku usychania 

poszczególnych zostaną one wymienione na nowe, z nowym okresem gwarancji. 

Wszystkie nasadzone drzewa zostaną oznaczone w terenie i zewidencjonowane 

z podaniem dokładnej średnicy i lokalizacji nasadzenia (z podawaniem współrzędnych 

geograficznych), co ułatwi ich późniejsze utrzymanie w tym kontrolowanie stanu 
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sadzonek. 

Zakłada się, że pomimo długoterminowego efektu wskazanej kompensacji, przy 

z zastosowaniu odpowiedniej pielęgnacji nowych drzew (szczególnie w pierwszych 

okresach po posadzeniu), drzewa te w późniejszych latach przejmą funkcje 

środowiskowe/przyrodnicze pozostawionych starych drzew, które wówczas będą 

u schyłku swojej żywotności, co w efekcie pozwoli na kontynuację siedliskowego 

znaczenia istniejącego ciągu komunikacyjnego. 

 

8 Opłata skarbowa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest jednostką budżetową w rozumieniu art.7 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 06 Nr 225 poz. 1635) 

i zwolniona jest z opłat skarbowych za udzielone pozwolenia oraz uzgodnienia, 

w związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie tej informacji w prowadzonym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Tabela - lokalizacja drzew stanowiących siedlisko gatunków chronionych 

2. Mapa poglądowa przedstawiająca lokalizację inwestycji, 

3. Mapy przedstawiające lokalizację drzew wskazywanych do wycinki na płycie CD. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. a/a 



lp
nr 

drzewa

średnica 

pnia
gatunki gatunek drzewa

1 66 140 odnożyca mączysta Ramalina farinacea lipa drobnolistna Tilia cordata

2 90 100

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 1, wabnica 

kielichowata Pleurosticta acetabulum 3, odnożyca mączysta 

Ramalina farinacea 2

lipa drobnolistna Tilia cordata

3 176 66 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

4 199 78
odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea 1
lipa drobnolistna Tilia cordata

5 307 117 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

6 316 78
odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 2, odnożyca 

mączysta Ramalina farinacea 3
lipa drobnolistna Tilia cordata

7 317 68 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

8 318 77   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

9 728 64 odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata. 1 jesion wyniosły Fraxinus excelsior

10 729 54

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 2, odnożyca 

mączysta Ramalina farinacea 3, odnożyca kępkowa 

Ramalina fastigiata. 2

jesion wyniosły Fraxinus excelsior

11 735 72
odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3, obrostnica 

rzęsowata Anaptychia ciliaris 2
lipa drobnolistna Tilia cordata

12 739 75
odnożyca mączysta Ramalina farinacea 5, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea 2
lipa drobnolistna Tilia cordata

13 747 62 odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 2 jesion wyniosły Fraxinus excelsior

14 844 86 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 1 lipa drobnolistna Tilia cordata

15 846 75
odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea 1
lipa drobnolistna Tilia cordata

16 847 103   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

17 848 71   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

18 850 79   odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

19 851 59   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

20 852 45

odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3, wabnica 

kielichowata Pleurosticta acetabulum 2, odnożyca jesionowa 

Ramalina fraxinea 1

klon pospolity Acer platanoides

21 853 57 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

22 861 80   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

23 863 68   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

24 864 70   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 4 lipa drobnolistna Tilia cordata

25 865 66   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

26 1088 77   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 4 lipa drobnolistna Tilia cordata

27 1091 69   odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3, lipa drobnolistna Tilia cordata

28 1098 74 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 2 lipa drobnolistna Tilia cordata

29 1103 78 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 1 lipa drobnolistna Tilia cordata

30 1121 97
odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3, odnożyca 

jesionowa Ramalina fraxinea 2
lipa drobnolistna Tilia cordata

31 1124 98 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

32 1125 116 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3 lipa drobnolistna Tilia cordata

33 1128 60 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 4 lipa drobnolistna Tilia cordata

34 1354 68
wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum 2, odnożyca 

kępkowa Ramalina fastigiata. 2
klon pospolity Acer platanoides

35 1379 90 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 1
topola kanadyjska Populus x 

canadensis

36 1398 77 odnożyca mączysta Ramalina farinacea 3, 
topola kanadyjska Populus x 

canadensis



Przyjeta skala obfitości porostów

Stopień 

obfitości
Liczba osobników

1  1 - 5

2  6 - 15 

3  16 - 25 

4 25 - 50

5 >50


