
  
   

      Pionki, 17.04.2011r. 

 

 

Regionalna Dyrekcja  

Ochrony Środowiska  

w Warszawie 

 
              

Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne informuje, że podczas 

prowadzenia monitoringu ptaków wiosna 2011r, stwierdzono pogłębienie rzeki Krypianki 

od miejscowości Molendy w kierunku północnym na odcinku około 1,2 km. 

 Pogłębiony odcinek rzeki płynie przez obszar Natura 2000 PLB Ostoja Kozienicka 

oraz częściowo przez PLH Puszcza Kozienicka. 

W strefie bezpośredniego oddziaływania prac pogłębiających występują gatunki 

ptaków o znaczeniu unijnym, dla ochrony których wyznaczono  w/w obszar Natura 2000, są 

to m. in.: 

- derkacz (materiały Kozienickiego Parku Krajobrazowego, inwentaryzacja M-ŚTO z lat 

2006-2009, SDF, inwentaryzacja ornitologiczna na zlecenie GDOŚ w 2010r) – 3 pary 

 - żuraw (materiały Kozienickiego Parku Krajobrazowego, inwentaryzacja M-ŚTO z lat 

2006-2009, SDF, inwentaryzacja ornitologiczna na zlecenie GDOŚ w 2010r) – 1 para 

- bocian biały (żerowisko 1 pary z msc. Molendy) (materiały Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego, inwentaryzacja M-ŚTO z lat 2006-2009, SDF, inwentaryzacja 

ornitologiczna na zlecenie GDOŚ w 2010r) 

- bocian czarny ( materiały Kozienickiego Parku Krajobrazowego, inwentaryzacja M-ŚTO z 

lat 2006-2009, SDF, inwentaryzacja ornitologiczna na zlecenie GDOŚ w 2010r) - żerowisko 

dla 2 par ptaków gniazdujących w okolicy, około 300 m od terenu prac znajduje się stare 

gniazdo tego gatunku 

 Jest to ponadto jedno z najważniejszych w Ostoi Kozienickiej skupisk lęgowych 

ptaków wodno – błotnych, chronionych prawem krajowym lub objętych ochrona łowiecką: 

krzyżówka – 2 pary (1 para bezpośrednio w korycie rzeki) 

czajka – 2 pary 
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kszyk – 3p 

świergotek łąkowy – 3p 

dziwonia – 2 pary 

strumieniówka – 1 para 

łozówka – 2 pary bezpośrednio w ziołoroślach w korycie rzeki 

 W strefie oddziaływania prac znajdują się płaty siedlisk przyrodniczych o znaczeniu 

unijnym, chronione w ramach zlokalizowanego tu obszaru Natura 2000 PLH Puszcza 

Kozienicka: 

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) – inwentaryzacja siedlisk z Dyrektywy 

Siedliskowej w Kozienickim Parku Krajobrazowym (materiały Kozienickiego Parku 

Krajobrazoweg, wyk. dr M. Kiedrzyński z zespołem – mapa w załączeniu) 

- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) - jw 

 

 Pogłębienie rzeki spowodowało przyśpieszenie spływu wód, obniżenie poziomu wód 

gruntowych i podskórnych o kilkadziesiąt centymetrów na obszarze kilkuset hektarów. 

Wpłynie to zdecydowanie negatywnie na w/w gatunki i siedliska przyrodnicze oraz może 

przyczynić się do znacznej utraty wartości przyrodniczych fragmentów obszaru Natura 

2000 Ostoja Kozienicka i Puszcza Kozienicka rozpatrywane także w kontekście 

integralności obszaru. Stwierdzamy, że została naruszona zasada przezorności co 

prawdopodobnie doprowadziło do znaczącego negatywnego oddziaływania prac na obszar 

Natura 2000.  

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art 33 i 34 ustawy o ochronie przyrody zakazuje się 

podejmowania działań zmierzających do takich oddziaływań w obszarach Natura 2000 o ile 

nie przemawiają za nimi nadrzędne interesy publiczne, jednakże z zachowaniem procedury 

kompensacji przyrodniczej. Ponadto art. 118 przytoczonej ustawy nakazuje w miejscach 

koncentracji gatunków chronionych (a jest to obszar Natura 2000, więc spełnia takie 

przesłanki) uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w drodze decyzji, 

warunków prowadzenia prac melioracyjnych i konserwacyjnych, po uprzednim 

zdiagnozowaniu wartości przyrodniczych przez podmiot zgłaszający prace.  

 W związku z powyższym, Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo 

Ornitologiczne zwraca się do Państwa jako organu odpowiedzialnego za nadzór obszarów 

Natura 2000 o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia czy analizowane 

przedsięwzięcie/działanie przeszło wymaganą prawem krajowym i europejskim procedurę 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 96-99 ustawy  z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także 

czy prace zostały uzgodnione w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  Prosimy także 

o stwierdzenie czy analizowane przedsięwzięcie uzyskało odpowiednie decyzje na 

odstępstwa od zapisów ochronnych wynikających z Rozporządzenia o ochronie gatunkowej 

zwierząt. 

 M-ŚTO składa ponadto oficjalny wniosek o wszczęcie postępowania i rozpatrzenie  

sprawy w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o przywrócenie stanu 



poprzedniego zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie przyrody. 

 W przypadku wykorzystania środków unijnych do realizacji w/w przedsięwzięcia 

pragniemy zauważyć, że nie przeprowadzenie procedury oceny na środowisko oraz 

przeprowadzenie inwestycji istotnie negatywnie oddziałującej na obszar Natura 2000, niesie 

za sobą konieczność zwroty poniesionych nakładów. 

 Na podstawie art. 31 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także 

powołując się na nasze cele statutowe (par. 6 Statutu – Celem działania Towarzystwa jest 

ochrona fauny i flory, podejmowanie działań służących jej ochronie...”), prosimy o uznanie 

M-ŚTO jako strony w postępowaniu i informowaniu nas o toku oraz przebiegu 

postępowania administracyjnego. Nasze uczestnictwo leży w interesie społecznym. 

 

W załączeniu: 

 dokumentacja fotograficzna  

           terenu przed i po pracach pogłębiających 

 lokalizacja prac 

 rozmieszczenia płatów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu unijnym 

Otrzymują: 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych 

 Urząd Marszałkowski w Warszawie 

 Zespół Mazowieckich Parków Krajobrazowych 

 Urząd Gminy Garbatka 

 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 

Jacek Tabor 

prezes  

Mazowiecko – Świętokrzyskiego  

Towarzystwa Ornitologicznego 

 



 

 

 

 



 

 


