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

Sz. P.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w xxxxxxxxxxxxxxx

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie zawiadamiam o wystąpieniu szkody w środowisku, polegającej na tym, Ŝe:
W wyniku prac prowadzonych przez …… w okresie …. [uwaga - musi być po 1 maja 2007 r.] doszło do
znacznego pogorszenia stanu / zniszczenia siedliska:
a) gatunków chronionych wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej: ….
[wymienić gatunki z zał. IV np. rzekotka, kumak nizinny, Rana arvalis, Rana lessonae, Bufo calamita,
Bufo viridis]
b) innych gatunków chronionych wg prawa polskiego … [wymienić inne płazy].
Prace polegały na … W wyniku przeprowadzonych prac …. [tu obligatoryjne określenie rodzaju, opis, wskazanie
miejsca i datę wystąpienia szkody, opisać., dlaczego siedlisko z punktu widzenia tych gatunków zostało zniszczone / pogorszone;
jeŜeli doszło do śmierci osobników to takŜe napisać, w miarę moŜliwości wykazać Ŝe zostały spełnione kryteria szkody z cyt.
niŜej rozporządzenia] … Załączam dokumentację sprawy ….. . [załączyć jak najlepszą dokumentację].
WyŜej wymienione negatywne zmiany w siedlisku gatunków chronionych wyczerpują kryteria określone w
§ 3. ust. 1 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny
wystąpienia szkody w środowisku. WyŜej wymienione pogorszenie siedliska gatunków chronionych nie były
wcześniej przewidziane w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i zlecający prace nie
uzyskał zezwolenia na takie zniszczenie / pogorszenie siedlisk gatunków chronionych. Opisane działania były
umyślne, a ich wykonawca był poinformowany, Ŝe spowodują one negatywne skutki dla gatunków
chronionych.
W związku z powyŜszym zawiadomieniem, wnoszę o nakazanie …. [zleceniodawcy] niezwłocznego
wykonania działań naprawczych w zakresie naprawiającym szkodę tj. przywracającym walory siedliska
wymienionych gatunków chronionych oraz dodatkowo w zakresie kompensującym okres utraty walorów
przez siedlisko gatunków chronionych. Jako kompensujące działanie naprawcze proponuję …… [tu zaŜądać
czegoś więcej niŜ prostej naprawy, np. wykopania czterech nowych stawów dogodnych dla danych płazów i specjalnie pod ich
potrzeby]
Równocześnie na tej samej podstawie prawnej zawiadamiam o wystąpieniu zagroŜenia szkodą w
środowisku, polegającym na tym, Ŝe:
Według posiadanych przez nas informacji, [podmiot] …. zamierza ……. [napisać co zamierza] …. co
doprowadzi do …[ analogicznie jak wyŜej]
W związku z powyŜszym, wnoszę o nakazanie bezzwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych w
postaci odstąpienia od inwestycji.

Towarzystwo xxxxxxxxxxxxxxxxxx jest organizacją ekologiczną w sensie ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, na dowód czego załączam wyciąg ze statutu. W sprawie powyŜszych zawiadomień,
Towarzystwo, na podstawie art. 24 ust. 6 cytowanej ustawy, będzie uczestniczyć na prawach strony.
Równocześnie zawiadamiam, Ŝe wyŜej opisane działania stanowiły naruszenie przepisów o ochronie
gatunkowej zwierząt , czym wyczerpywały znamiona czynu zagroŜonego sankcją karną z art. 127 ustawy o
ochronie przyrody. Uprzejmie proszę o podjęcie działań prawem przewidzianych w celu wyegzekwowania
prawem przewidzianej odpowiedzialności. Będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o sposobie załatwienia
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).

do wiadomości
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

