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 1. Specyfika ptaków zamieszkujących miasta i tereny 

zurbanizowane. Cel opracowania 

 

 Miasta i tereny zurbanizowane oferuje ptakom, poza licznymi miejscami do założenia 

gniazda, stosunkowo dużą dostępność pokarmu i łagodniejszy mikroklimat (Indykiewicz i 

Barczak 2004, Indykiewicz et al. 2001), dlatego niektóre z gatunków ptaków upodobały sobie 

właśnie tereny miejskie na miejsce odbywania lęgów. Szereg taksonów zajmuje nie tylko 

tereny zielone ale do odbywania lęgów i zakładania gniazd wykorzystuje różnego typu 

budynki i konstrukcje przemysłowe.  Utrata tych miejsc lęgowych (gatunki często gniazdują 

w nich tworząc liczne kolonie) może spowodować znaczące spadki liczebności. Ptaki takie 

jak jerzyk Apus apus, oknówka Delichon urbicum, czy wróbel Passer domesticus poza 

obszarami zurbanizowanymi praktycznie nie występują. Głównymi miejscami ich 

gniazdowania są strychy, stropodachy, otwory i szczeliny (jerzyk, pustułka Falco tinnunculus, 

wróbel) oraz elewacje (oknówka). 

 Ptaki zamieszkujące miasta różnią się między sobą okresem przylotów z zimowisk. 

Większość z tych ptaków pojawia się na lęgowiskach już pod koniec marca. Przykładem 

takich ptaków jest kopciuszek Phoenicurus ochruros. Mazurek i wróbel – gatunki osiadłe – 

wykorzystują budynki w cyklu całego roku – również jako miejsca noclegowe. Dla 

większości z tych gatunków sezon lęgowy kończy się w lipcu. Wróbel potrafi jednak 

wyprowadzać lęgi do połowy sierpnia, a jerzyk do końca sierpnia. Różnice w biologii lęgowej 

oraz zmienność fenologiczna jak również sprzyjająca termika, sprawia, że  ptaki mogą 

gnieździć się w budynkach przez znaczną część roku. 

Termomodernizacje, remonty oraz rozbiórki budynków przeważnie powodują 

bezpowrotną utratę wcześniej istniejących siedlisk, przyczyniając się do drastycznych 

spadków w populacjach. Z tego względu przy każdych pracach remontowo-budowlanych 

niezbędne są działania zapobiegawcze i kompensacyjne, minimalizujące ich negatywny 

wpływ.  

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie stopnia zasiedlenia oraz charakteru 

użytkowania budynków będących jego przedmiotem przez ptaki i nietoperze, na dzień jego 

ukończenia. Zebrane informacje posłużą do sformułowania zaleceń mających na celu ochronę 

zwierząt w trakcie przeprowadzania prac oraz ustalenie wariantu skutecznej kompensacji 

siedlisk utraconych w ich wyniku. 
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 2. Przepisy prawne  

 

Przystępując do jakichkolwiek prac budowlanych lub remontowych, należy pamiętać, o 

przepisach prawa chroniących ptaki w budynkach.  

 

Mają tu zastosowanie następujące przepisy:  

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 ze zm.)  

2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.)  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014  poz.1348)  

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.).  

5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., ze zm.)  

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. 

U. 2007 nr 75, poz. 493)  

7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)  

 

ad 1 . Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 

ze zm.) :  

Art. 6  

ust. 1. mówi, że zabrania się zabijania zwierząt, podając jednocześnie wyjątki dotyczące m.in. 

polowań, połowu ryb oraz uboju zwierząt hodowlanych.  

Żaden z wymienionych w ust. 1 wyjątków nie występuje w przypadku ptaków bytujących w 

budynkach.  

Art. 35  

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 

6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega grzywnie,karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.  

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.  

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd może orzec wobec 

sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub 

wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem 

zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów 

służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.  
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 5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, sąd może orzec nawiązkę w 

wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.  

 

ad 2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 

ze zm. ) określa, m.in., zakazy występujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną 

gatunkową oraz odstępstwa od tych zakazów:  

Art.52  

1. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być 

wprowadzone następujące zakazy:  

1) umyślnego zabijania;  

2) umyślnego okaleczania lub chwytania;  

3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych;  

4) transportu;  

5) chowu lub hodowli;  

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów 

gatunków;  

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania;  

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 

zimowisk lub innych schronień;  

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;  

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w celu 

sprzedaży okazów gatunków;  

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;  

12) umyślnego płoszenia lub niepokojenia;  

13) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w 

miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków 

migrujących lub zimujących;  

14) fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub 

niepokojenie;  

15) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;  

16) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.  

2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą 

być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to 
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 zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, 

odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:  

1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;  

2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych 

i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;.  

 

ad 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2014 poz. 1348 )  

Rozporządzenie to ochroną gatunkową ścisłą obejmuje min. pustułkę i jerzyka, oraz 

wszystkie gatunki ptaków z rzędu wróblowe, w tym min. Jaskółkę dymówkę, jaskółkę 

oknówkę, kawkę, kopciuszka, mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp. W przypadku gołębia 

miejskiego ochrona dotyczy jedynie miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w 

gnieździe.  

Rozporządzenie to wprowadza w stosunku do chronionych zwierząt (m.in. ptaków 

wymienionych powyżej), następujące zakazy (§6):  

1) umyślnego zabijania;  

2) umyślnego okaleczania i chwytania;  

3) umyślnego niszczenia ich jaj bądź form rozwojowych;  

4) transportu; 

5) chowu; 

5) chowu; 

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, 

odpoczynku, migracji lub żerowania; 

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 

zimowisk lub innych 

schronień; 

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 
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 §9 Dopuszcza usuwanie pustych gniazd z budek lęgowych, obiektów budowlanych i zieleni w 

okresie od 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa 

lub sanitarne.  

Rozporządzenie wskazuje również w § 10 sposoby ochrony gatunków dziko występujących 

zwierząt, które polegają w szczególności na:  

2) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;  

3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedliska 

zwierząt:  

(...)  

h) dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, 

budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizować ich wpływ na zwierzeta i ich 

siedliska,.  

 

ad. 4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 118 ze zm.)  

Nakazuje dbałość o środowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych.  

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 mówi o tym, że do podstawowych obowiązków kierownika budowy 

należy zabezpieczenie elementów środowiska przyrodniczego na terenie budowy.  

W sprawie prac budowlanych lub rozbiórek, które nie wymagają pozwolenia:  

Art. 30 ust. 7 stanowi, że właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek 

uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych jeżeli ich realizacja może 

spowodować pogorszenie stanu środowiska.  

Art. 31 ust 3. stanowi, że właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na 

rozbiórkę obiektów jeżeli ich realizacja może spowodować pogorszenie stanu środowiska.  

Art. 35 ust. 1 pkt. 1wskazuje, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność 

projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska.  

Art. 50 ust. 1 pkt. 2 mówi, że właściwy organ (PINB) wstrzymuje roboty budowlane, które są 

wykonywane w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska.  

Art. 90 oznacza, że kontynuowanie wstrzymanych decyzją prac budowlanych podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2  

 

ad 5. Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553, ze zm.)  

Rozdział XXII  

Przestępstwa przeciwko środowisku  

Art. 181.  
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 § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo 

uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo 

uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną 

szkodę.  

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo 

karze ograniczenia wolności.  

Art.47.   

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec 

nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...).  

Art. 48.  

Nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 000 złotych.  

 

ad. 6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 

2007 ( Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493)  

Szkodę w środowisku rozumie się jako dotyczącą gatunków chronionych lub siedlisk ( w 

przypadku ptaków związanych z budynkami siedliskami są np. stropodachy budynków). 

Można zgłosić do RDOŚ powstanie szkody w środowisku, gdy np. stropodach budynku został 

zamknięty kratkami a nie  

dokonano kompensacji przyrodniczej w postaci powieszenia odpowiedniej liczby określonych 

typów budek dla ptaków.  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne  

Art. 7.  

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie 

szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony 

środowiska.  

Rozdział 2  

Działania zapobiegawcze i naprawcze  

Art. 9.  
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 1. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 

korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze.  

2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest 

obowiązany do:  

1) podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym 

szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji 

elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, 

usunięcia lub ograniczenia w inny sposób  

zanieczyszczeń lub innych szkodliwych czynników;  

2) podjęcia działań naprawczych.  

Art. 15.  

1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i 

naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek 

przeprowadzenia tych działań.  

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska określa:  

1) zakres i sposób przeprowadzenia działań zapobiegawczych, w tym czynności zmierzające 

do ograniczenia oddziaływania na środowisko;  

2) stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,  

3) zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych;  

4) termin wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  

Art. 16.  

Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, jeżeli:  

1) podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie można 

wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub  

egzekucja okazała się bezskuteczna;  

Art. 22.  

1. Koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot 

korzystający ze środowiska.  

Art. 23.  

1. W przypadkach, o których mowa w art. 16, organ ochrony środowiska żąda od podmiotu 

korzystającego ze środowiska zwrotu poniesionych przez siebie kosztów przeprowadzenia 

działań zapobiegawczych lub naprawczych.  

4. Obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa, w drodze decyzji, organ ochrony 

środowiska.  
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Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz 

zakończenia działań zapobiegawczych lub  

naprawczych  

Art. 24.  

1. Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.  

2. Jeżeli zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku dotyczy środowiska jako 

dobra wspólnego, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać organ administracji 

publicznej albo organizacja ekologiczna.  

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego bezpośrednie zagrożenie szkodą w 

środowisku lub szkody w środowisku, jego adres zamieszkania albo adres siedziby;  

2) określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.  

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno w miarę możliwości zawierać 

dokumentację potwierdzającą wystąpienie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

lub szkody w środowisku lub wskazanie odpowiedzialnego podmiotu korzystającego ze 

środowiska.  

5. Organ ochrony środowiska, uznając za uzasadnione zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 

2, postanawia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 15 

ust. 1, albo w przypadkach, o których mowa w art. 16, podejmuje działania zapobiegawcze 

lub naprawcze;  

art. 17 stosuje się odpowiednio.  

6. Podmioty, o których mowa w ust. 2, które dokonały zgłoszenia, mają prawo uczestniczyć 

w postępowaniu na prawach strony.  

7. Organ ochrony środowiska odmawia wszczęcia postępowania w drodze postanowienia, na 

które przysługuje zażalenie.  

Rozdział 6  

Przepisy karne  

Art. 28.  

1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 9, nie podejmuje działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, podlega karze grzywny.  
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 2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na podstawie art. 11, nie zgłasza do 

organu ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.  

Art. 29.  

1. Kto, będąc obowiązany do uzgodnienia z organem ochrony środowiska warunków 

przeprowadzenia działań naprawczych na podstawie art. 13 ust.  

1, nie spełnia tego obowiązku albo prowadzi te działania wbrew uzgodnionym warunkom, 

podlega karze grzywny.  

2. Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia prowadzenie działań zapobiegawczych  

lub naprawczych zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 17 ust. 1 i 4.  

ad. 7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. 2008 nr 25 poz. 

150)  

Art. 6.  

1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest 

obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.  

2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze 

w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe 

środki zapobiegawcze. 

 

3. Teren przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Pomlewie,– budynek jednokondygnacyjny.  
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Fot. 1-4. Inwentaryzowany budynek.   
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4. Metodyka badań 

 

W ramach inwentaryzacji budynków pod kątem wykrycia istniejących i potencjalnych 

miejsc gniazdowania ptaków przeprowadzono wizję lokalną budynku. Inwentaryzacja odbyła 

się dnia 31 października 2014 r. Podczas inwentaryzacji zostały przeprowadzone szczegółowe 

oględziny całego budynku. Obejrzano ściany wraz ze wszystkimi potencjalnymi miejscami do 

gniazdowania dla ptaków. Zwracano szczególną uwagę na zanieczyszczenia, ewentualne 

ślady po gniazdach (oknówka, dymówka). Przeszukano wnękę w stropodachu celem 

potwierdzenia obecności nietoperzy.  

Prace terenowe przeprowadzone były przez Piotra Zięcika, doświadczonego 

ornitologa, absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownika Zakładu Ornitologii 

PAN uprawnionego do obrączkowania w celach naukowych wybranych gatunków ptaków 

występujących na terenie kraju, członka Stowarzyszenia Obserwatorów Ptaków Wędrownych 

DRAPOLICZ, autora licznych opracowań naukowych, prac badawczych i ekspertyz.  

 

5. Cel ekspertyzy 

 

 Celem niniejszego raportu jest określenie, czy budynek stanowi miejsce 

wykorzystywany przez ptaki w okresie lęgowym, określenie jego ewentualnego znaczenia dla 

ptaków oraz potencjału. Poprzedzająca raport wizja  terenowa miała na celu określenie ilości 

istniejących oraz potencjalnych gniazd ptaków oraz składu gatunkowego i ilościowego 

zasiedlającej budynki ornitofauny. Uzyskane dane pozwoliły na sformułowanie wytycznych 

dotyczących terminu termomodernizacji budynków oraz zakresu tej modernizacji i 

ewentualnej kompensacji i minimalizacji strat. Wykonano również badanie mające na celu 

sprawdzenie budynku pod względem ewentualnego wykorzystywania go przez nietoperze.  

 

 

6. Wyniki inwentaryzacji 

 

Podczas inwentaryzacji stwierdzono trzy otwory/rozszczelnienia w odeskowaniu 

przestrzeni łączącej ścinane z dachem  (Fot. 5-7) zajmowane w okresie lęgowym przez 

wróble Paser domesticus, bądź mazurki Paser montanus. Nie stwierdzono śladów gniazd 

jaskółek - dymówek  a także oknówek Delichon urbicum.  

W przestrzeniach stropodachu nie stwierdzono śladów (odchody) występowania 
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 nietoperzy, co jednoznacznie pozwala wykluczyć występowanie tych zwierząt każdym z 

okresów (okres rozrodczy/hibernacja).  
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Fot. 5-7. Otwory zajmowane przez wróble. 

  

 

7. Wnioski, zalecenia realizacyjne 

 

 Inwestycja związana z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pomlewie, 

w świetle wykonanej inwentaryzacji potencjalnie może spowodować negatywny wpływ na 

gatunki chronione, a tym samym doprowadzić może do naruszeń zapisów Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U. 2014  poz.1348).  

W bryle budynku stwierdzono trzy otwory zasiedlane przez wróble lub mazurki. Oba 

gatunki nalezą do ptaków niepłochliwych o dużej tolerancji na obecność ludzi w pobliżu 

gniazd. Wszystkie zasiedlone otwory w budynku znajdowały się w miejscach regularnego 

przebywania  dziesiątek osób na wysokości około 1 m nad ich głowami.  

W związku ze specyfiką i plastycznością gatunku możliwe jest prowadzenie prac 

termomodernizacyjnych pod określonymi warunkami.  

W okresie przedlęgowym należy zaślepić wszystkie potencjalne otwory w obiciu 

dachu celem uniemożliwienia zasiedlenia. W tym samym okresie w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku (nie dalej niż 30 m)należy rozwiesić 9 budek typu A. Budki należy 
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 powiesić na ścianach sąsiadujących ze szkołą budynków lub na okolicznych drzewach. 

Działania te pozwolą utrzymać siedliska lęgowe ptaków i prowadzić prace 

termomodernizacyjne w cyklu całego roku na samym budynku. Po wykonaniu prac budki, po 

okresie lęgowym można przenieść na budynek, lub pozostawić na poprzednich lokalizacjach.   

 

W związku z charakterystyką prac i uzyskanymi wynikami Inwestor nie musi 

posiadać zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwa od 

obowiązujących zakazów, bowiem inwestycja w przypadku uwzględnienia powyższych 

zaleceń na żadnym etapie nie spowoduje niszczenia siedlisk gatunków chronionych ani też 

nie będzie powodowała płoszenia ptaków objętych ochroną gatunkową.  
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