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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia 30 czerwca 2022 r. 
 

WSTC.6400.2.2022.AM.2 

DECYZJA 

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) oraz  

art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu 

wniosku Zastępcy Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z dnia 31 maja 2022 r. (data 

wpływu do WST w Ciechanowie: 31.05.2022 r.) w sprawie wydania zezwolenia na czynności 

podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną 

gatunkową: mchu rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi) oraz porostów szarzynki skórzastej 

(Parmelina tiliacea) i mąkli tarniowej (Evernia prunastri), tj. na umyślne niszczenie, uszkadzanie  

i niszczenie siedlisk w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. na terenie działki o nr ewid. 36  

w miejscowości Opinogóra Górna, gmina Opinogóra Górna stanowiącej zespół pałacowo-parkowy, 

orzekam 

1. Zezwolić Zastępcy Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na umyślne niszczenie, 

uszkadzanie i niszczenie siedlisk gatunków: mchu rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi) 

oraz porostu szarzynki skórzastej (Parmelina tiliacea). 

2. Ustalić następujące warunki realizacji zezwolenia: 

1) powyższe czynności będą wykonywane w obrębie drzew rosnących w zespole pałacowo-

parkowym w Opinogórze Górnej na działce o nr ewid. 36 objmując łącznie 356 stanowisk  

ww. gatunków; 

2) prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym; 

3) w przypadku stwierdznie aktywnych lęgów ptaków w obrębie drzew prace należy wstrzymać do 

opuszczenia gniazd przez młode; 

3. Ustalić termin realizacji zezwolenia od uprawomocnienia się decyzji do 31 grudnia 2022 r. 

4. Zobowiązać Wnioskodawcę do złożenia, do dnia 31 stycznia 2023 r., sprawozdania z zakresu 

wykorzystania zezwolenia (art. 56 ust. 7 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody), w szczególności 

opisując efekty podjętych czynności, wraz z dokumentacją zdjęciową, a także sprawozdania 

specjalisty z nadzoru przyrodniczego. 

5. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na umyślne niszczenie, 

uszkadzanie i niszczenie siedlisk gatunku nie objętego ochroną: porostu mąkli tarniowej (Evernia 

prunastri). 

UZASADNIENIE 

Zastępca Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wnioskiem z dnia 31 maja 2022 r. (data 

wpływu do WST w Ciechanowie: 31.05.2022 r.), wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku  

do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową: mchu rokietnika pospolitego 

(Pleurozium schreberi) oraz porostów szarzynki skórzastej (Parmelina tiliacea) i mąkli tarniowej 
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(Evernia prunastri), tj. na umyślne niszczenie, uszkadzanie i niszczenie siedlisk w terminie od 1 lipca 

do 31 grudnia 2022 r. na terenie działki o nr ewid. 36 w miejscowości Opinogóra Górna, gmina 

Opinogóra Górna stanowiącej zespół pałacowo-parkowy. 

W dniu 6 czerwca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił  

Dyrekcję Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, że strona ma prawo zapoznać się ze zgromadzoną  

w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie 

wniesiono dodatkowych dowodów w sprawie. 

Na podstawie § l pkt l lit. b, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), rokietnik 

pospolity (Pleurozium schreberi) objęty jest częściową ochroną gatunkową, natomiast na podstawie  

§ l pkt l lit. a, w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), szarzynka skórzasta (Parmelina 

tiliacea) objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) w stosunku 

do dziko występujących gatunków roślin i grzybów objętych ścisłą i częściową ochroną gatunkową, 

mogą być wprowadzone zakazy m.in. umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk okazów 

gatunków. Niniejsze zakazy zostały wprowadzone ww. Rozporządzeniami – § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz  

ust. 4 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody, może zezwolić na obszarze 

swojego działania na terenie województwa mazowieckiego – na umyślne niszczenie, uszkadzanie  

i niszczenie siedlisk okazów gatunków, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących 

populacji chronionych gatunków roślin i grzybów oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek 

wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1–7. 

Ze względu na nawałnice które nawiedzały w ostatnim półroczu tereny północnego Mazowsza stan 

wielu drzew w Parku wymaga wykonania pilnych zabiegów, gdyż w wielu przypadkach stanowią one 

zagrożenie życia i mienia. 

Inwentaryzacja dendrologiczna wykazała obecnośc okazów mchu rokietnika na 592 drzewach z czego 

w obrębie 315 drzew będą prowadzone prace pielęgnacyjne, zaś 39 przewidziano do usunięcia. Okazy 

szarzynki skórzastej zostały stwierdzone na 1 drzewie, które będzie wymagało prac pielęgnacyjnych. 

Zabiegi pielęgnacyjno zabezpieczające drzew będą realizowane w ramach projektu pn. „Konserwacja 

nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne 

drzewostanu w Muzeum Romantyznmu w Opinogórze” w formie dotacji finansowej ze środków Unii 

Europejskiej oraz przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urządzu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako działania RPO Woj. Maz.  

na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę znajdujące się na terenie parku liczne ptasie gniazda prace 

zostaną rozpoczęte od miejsc zlokalizowanych najdalej od zasiedlonych przez ptaki drzew, bliżej 

granic parku, zaczynając od drzew pozbawionych gniazd. 

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy stwierdza się, iż istnieją przesłanki do wydania niniejszego 

zezwolenia. Ustalono, że ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia w niniejszej sprawie nie 

ma rozwiązań alternatywnych. 

Rozpatrując wniesiony wniosek kierowano się głównie względami nadrzędnego interesu publicznego 

w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym, wymogów związanych z korzystnymi 

skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska oraz zasadami ochrony wobec czego Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, biorąc pod uwagę zaistniałe przesłanki przy zachowaniu 

ww. warunków wydał decyzję na umyślne niszczenie, uszkadzanie i niszczenie siedlisk ww. 

gatunków. 

Planowane prace w terminie do 31 grudnia 2022 r., nie powinny mieć istotnego wpływu 

na występujące na tym terenie gatunki objęte ochroną częściową. 
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Chronione gatunki roślin i porostów stwierdzone na terenie planowej inwestycji oraz w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie należą do gatunków rozpowszechnionych. Zniszczenie ww. stanowisk 

roślin i grzybów nie będzie miało wpływu na stan populacji gatunków (zarówno w skali kraju, jak  

i regionu), spełniając tym samym nadrzędny warunek wydania zezwolenia z art. 56 ust 4 ustawy  

o ochronie przyrody. 

Na podstawie art. 56 ust. 7a i 7j ww. ustawy o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania zezwolenia, może 

dokonywać kontroli spełniania przez wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także cofnąć 

zezwolenie, jeżeli warunki te nie są spełniane. 

Ponadto gatunek porostu mąkla tarniowa (Evernia prunastri), niegdyś objęty ochroną częściową, 

aktualnie nie jest objęty ochroną gatunkową. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie  

w części dotyczącej wyrażenia zgody na na umyślne niszczenie, uszkadzanie i niszczenie siedlisk 

okazów tego gatunku stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § l ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, postępowanie należało umorzyć w części. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw 

Terenowych w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów lub przez elektroniczną skrzynką 

podawczą (ePUAP) na adres /RDOSWARSZAWA/wstc, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może 

złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego. 

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (ePUAP) 

2. aa - RDOŚ w Warszawie, WST w Ciechanowie 

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Emilia Nawrocka 

Naczelnik Wydziału 
Spraw Terenowych w Ciechanowie 

/podpisano elektronicznie/ 
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