Miejscowość, dnia ……………….
Stowarzyszenie,
ewentualnie osoba prywatna

Sz. Pani/Pan …………………
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w ...........................

Szanowna (y) Pani (e) Dyrektor/Dyrektorze
Na podstawie par 10 ust 1, par 10.ust 2 i par 10 ust 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 28 września 2004 r w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną, zgłaszam stanowisko gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w miejscowości
...................... na działce ewidencyjnej o numerze...... i wnioskuję o objęcie go ochroną
strefową o promieniu 100 m w ciągu całego roku i o promieniu 500 m w okresie od 1.03 do
31.10 kaŜdego roku. Informuję, iŜ członek naszego stowarzyszenia, p. xxxxxxxxxxx
zaobserwował

w okresie od ......do ......................na rzeczonej działce nr ...............sześć

róŜnych osobników tego gatunku. Załączamy zdjęcia.

Równocześnie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie zawiadamiam o wystąpieniu bezpośredniego
zagroŜenia szkodą w środowisku, polegającej na tym, Ŝe: na odległość .......... od stanowiska,
na którym obserwowane były gniewosze plamiste podjeŜdŜają i parkują samochody turystów
niszcząc siedlisko chronionych węŜy oraz stanowiąc zagroŜenie dla samych węŜy i tym
samym stanowiąc zagroŜenie dla istnienia ich populacji.

Jako kompensujące działanie naprawcze i zabezpieczające stanowisko proponuję postawienie
szlabanów zabezpieczających wjazd samochodów na teren wyznaczonej strefy. Informuję
równieŜ, iŜ gniewosz plamisty wymieniony jest w IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej

Unii Europejskiej. Państwo Polskie ma obowiązek podjęcia wszelkich

działań w celu

skutecznego wdroŜenia systemu ścisłej ochrony tego gatunku, tym bardziej Ŝe jest w naszym
kraju bardzo rzadki, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunek wysokiego
ryzyka, naraŜony na wyginięcie.

W związku z powyŜszym, wnoszę o bezzwłoczne podjęcie działań zapobiegawczych
zabezpieczających stanowisko tego cennego gatunku.
Towarzystwo xxxxxxxxxxxx jest organizacją ekologiczną w sensie ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, na dowód czego załączam wyciąg z regulaminu oraz zaświadczenie o rejestracji.
W sprawie powyŜszych zawiadomień, Towarzystwo, na podstawie art. 24 ust. 6 cytowanej
ustawy, będzie uczestniczyć na prawach strony.
W związku z tym proszę o udostępnienie członkowi naszego stowarzyszenia p. xxxxxxxxxxx
wgląd w dokumentację tej sprawy.
Uprzejmie informuję, Ŝe sposób załatwienia tej sprawy rozwaŜymy w kontekście obowiązku
ciąŜącego na organach władzy publicznej w związku z art. 12 dyrektywy 92/43/EEC
(dyrektywy siedliskowej).

Z powaŜaniem
……………………………..
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