Pozyskiwanie ślimaka winniczka w pomorskim
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, informuje, że w roku 2019 będzie wydawał zezwolenia na
pozyskiwanie ślimaka winniczka Helix pomatia. Wnioski w tej sprawie można już przesyłać do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Ślimak winniczek podlega w Polsce ochronie gatunkowej częściowej. Zgodnie z obowiązującym prawem,
możliwe jest pozyskiwanie ze stanu dzikiego ślimaków winniczków o średnicy muszli większej niż 30 mm, w
okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2019 r. Zachowanie minimalnego wymiaru muszli ślimaków winniczków jest
szczególnie istotne, ponieważ zbieranie osobników niewymiarowych (mniejszych nawet 1-2 mm od wymiaru
dozwolonego) powoduje, że znaczna część osobników nie zdąży spełnić swej funkcji rozrodczej warunkującej
przetrwanie lokalnych populacji.
Podmioty i osoby ﬁzyczne zainteresowane pozyskaniem winniczka do celów przetwórstwa spożywczego muszą
uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zezwolenia mogą być wydane na wniosek
zawierający odpowiednio – zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
cel wykonania wnioskowanych czynności,
opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,
nazwę gatunku, którego będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,
liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek,
wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,
wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta,
określenie miejsca wykonania wnioskowanych czynności (art. 56 ust. 6 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody),
precyzyjne wskazanie planowanych adresów punktów skupu ślimaka winniczka i terminów ich otwarcia (dni i godzin). W przypadku skupów mobilnych (ruchomych), należy podać
miejsce i godziny pracy takich skupów oraz numer telefonu kontaktowego osoby prowadzącej.
Ponadto do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (kwotę w wysokości 82 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk, Bank Polska Kasa Opieki S.A., nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.
W celu sprawnego rozpatrzenia wniosków i wydania decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prosi o składanie wniosków do 5 kwietnia 2019 r.
Wskazane we wnioskach adresy punktów skupu będą uwzględniane w wydanych decyzjach i zostaną przekazane do wiadomości służbom weterynaryjnym i sanitarnym. Usprawni to
współpracę organów ochrony przyrody inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej oraz podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem ślimaka winniczka w zakresie czynności kontrolnych (np.
punktów skupu).
Podczas zbioru ślimaków winniczków należy przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu wydanym przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Osoby, które prowadziły zbiór
niezgodnie z warunkami otrzymanej decyzji (np. zbiór niewymiarowych osobników, nieodpowiednie warunki przetrzymywania, brak złożonego w odpowiednim terminie sprawozdania,
podanie nieaktualnego adresu punktu skupu ślimaków, itd.), nie uzyskają takich zezwoleń w przyszłości.
Informacje dotyczące pozyskiwania ślimaka winniczka na terenie województwa pomorskiego udzielane będą pod numerem telefonu: 58 68-36-832 przez pracownika Wydziału Zadrzewień
i Ochrony Gatunkowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Marka Lena.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie ślimaka winniczka znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

