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1. WSTĘP 
 

Przedmiotem opracowania jest opinia ornitologiczna, uwzględniająca także elementy 

chiropterologii, w zakresie występowania ptaków chronionych i nietoperzy na obiektach 

Kliniki Psychiatrii SPSK1 PUM przy ulicy Broniewskiego 24/26 w Szczecinie wraz  

z opracowaniem zaleceń związanych z prowadzeniem prac termomodernizacji oraz 

ewentualnego monitoringu ornitologicznego. 

2. METODYKA WYKONYWANYCH OBSERWACJI 
 

Inwentaryzacja ornitologiczna została przeprowadzona w dniach 12 grudnia 2015 r.  

w godzinach 12:00 – 14:00, oraz w dniu 14 grudnia 2015 roku w godzinach 8:00 – 9:00. 

Obserwacje prowadzono z wykorzystaniem lornetki OLYMPUS EXWP 8x42, lunety Nikon 

FIELDSCOPE 20x60. Miejsca występowania ptaków oraz ich gniazd oznaczono za pomocą GPS 

GARMIN OREGON 650. 

 

Cele obserwacji: 

 określenie czy obiekty szpitala są wykorzystywane jako miejsce gniazdowania ptaków 

lub schronienie dla nietoperzy, jeśli tak to jakie gatunki, w jakiej liczebności 

występują oraz gdzie zlokalizowane są te miejsca; 

 określenie potencjalnych miejsc, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze 

przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych na obiektach, dokładna lokalizacja 

tych miejsc; 

 zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizować ryzyko pokrywania się 

terminów zasiedlania przez zwierzęta obiektów z pracami termomodernizacyjnymi; 
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 Podczas kontroli wykonanej 12 oraz 14 maja 2015 roku stwierdzono:  

 

• czynne gniazdo gołębia grzywacza Columba palumbus - zlokalizowane na budynku 

głównym ściana południowa nad wejściem do budynku 1 gniazdo (fot.2) 

Stwierdzono także dwa nieczynne gniazda gołębia grzywacza Columba palumbus jedno na 

ścianie zachodniej budynku głównego. Gniazdo znajduje się na budynku sąsiadującym  

z budynkiem szpitala (budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) 

nieobjętego pracami budowlanymi (fot. 3). Oraz drugie gniazdo na wschodniej stronie 

budynku głównego (od strony ogródków działkowych (fot. 5)). 

Nie stwierdzono obecności nietoperzy w budynku ani aktywności żerowiskowej w jego 

otoczeniu.   

3. OPIS GATUNKÓW PTAKÓW CHRONIONYCH WYSTĘPUJĄCYCH 
W/NA BUDYNKACH  

 
 

Grzywacz Columba palumbus  

 

Gniazduje w lasach, parkach i ogrodach, nawet w centrach miast. Żeruje na trawnikach  

i polach. Ostatnio bardzo zwiększył liczebność i stał się mniej płochliwy Gniazdo to prosta 

(wręcz niestaranna) platforma z patyków na drzewie, często blisko pnia, czasem tak cienka, 

że od spodu prześwitują jaja.  
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4. ZALECENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRAC 

ERMOMODERNIZACYJNYCH  W BUDYNKACH KLINIKI 

PSYCHIATRII SPSK1 PUM PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 24/26 W 
SZCZECINIE 

 

Jeśli prace termomodernizacyjne budynków Klinki Psychiatrii SPSK1 PUM mają odbywać 

się w czasie, gdy potencjalnie mogą się w nim znajdować gniazda ptasie z lęgami lub 

nietoperze - konieczne jest wcześniejsze zabezpieczenie wszystkich zinwentaryzowanych 

uprzednio miejsc, w których zwierzęta te mogłyby się ukryć i zostać zamurowane w trakcie 

prac. Optymalnym czasem na wykonanie prac termomodernizacynych jest koniec lata  

i jesień, można wtedy uniknąć wcześniejszego zabezpieczania otworów, lub ograniczyć je 

jedynie do wstępnego zabezpieczania miejsc schronienia nietoperzy. 

 

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

5.1.1. TERMIN ZABEZPIECZENIA SZCZELIN 
 

Ze względu na ptaki, prace zabezpieczające przed zakładaniem gniazd muszą być 

prowadzone poza okresem lęgowym - w okresie od połowy sierpnia do końca lutego. Należy 

pamiętać, że na niszczenie siedlisk ptaków należy mieć zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, a na płoszenie gatunków ptaków łownych Marszałka Województwa.1 

 

 

 

                                                           
1 Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U.2005.127.1066 ze zm.) 
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5.1.2. METODY ZAMYKANIA OTWORÓW 

 

Zabezpieczanie wszystkich otworów wymaga skoordynowanej pracy 

wykwalifikowanego ornitologa lub chiropterologa oraz zespołu pracowników 

wysokościowych.  Liczba osób potrzebnych do zrealizowania prac zabezpieczających zależy 

przede wszystkim od trzech czynników: wielkości budynku, liczby miejsc nadających się do 

założenia gniazda przez ptaki i potencjalnych schronień nietoperzy, a także czasu, w jakim 

trzeba wykonać to zadanie. Szczeliny w budynkach można zabezpieczać na wiele sposobów, 

byle uniemożliwiały wejście ptakom i nietoperzom. Zupełnie nieskutecznym sposobem jest 

zatykanie szczelin pianką uszczelniającą. Jest to materiał zbyt miękki i łatwy do kruszenia. 

Ptaki (zwłaszcza wróble i kawki) w krótkim czasie „wykuwają” w nim szczeliny. Można 

wykorzystywać piankę, ale po zatkaniu szczeliny, zewnętrzną warstwę należy dodatkowo 

zabezpieczyć zaprawą lub klejem murarskim . Nie powinno się jednak stosować zbyt cienkiej 

warstwy zaprawy lub kleju (poniżej 1 cm) ponieważ ptaki (zwłaszcza kawki) potrafią ją 

wówczas przebić i dostać się do miękkiej pianki. Można również zatykać szczeliny samą 

zaprawą lub klejem bez użycia pianki. Drugim polecanym sposobem zabezpieczania szczelin 

jest przykrywanie ich siatką drucianą, lub ew. mocną siatką plastikową.  

 

 

5.1.3. STOSOWANIE ODSTRASZACZY PTAKÓW W POSTACI 
KOLCÓW 

 

W przypadku zastosowania na budynku kolców odstraszających ptaki, należy 

montować tylko kolce z plastikowymi lub gumowymi zabezpieczeniami na końcach. Uchroni 

to ptaki przed nabijaniem się na kolce. 
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5.1.4. OTWORY WENTYLACYJNE W STROPODACHACH 

 

W przypadku zasiedlenia otworów wentylacyjnych przez gołębie, które ze względu na 

zanieczyszczanie elewacji są gatunkiem szczególnie uciążliwym, najlepszym rozwiązaniem 

będzie zmniejszenie średnicy otworu. Należy pozostawić drożne otwory o średnicy 5-8cm. 

Umożliwi to korzystanie ze stropodachu gatunkom niebrudzącym otoczenia, takich jak 

jerzyk, wróbel i mazurek. Występowanie ptaków w stropodachach ocieplanych budynków 

nie oznacza braku możliwości wykonania termomodernizacji, jednakże prace muszą być 

prowadzone z dostosowaniem terminów i sposobów wykonania do okresów lęgu, rozrodu 

lub hibernacji gatunków chronionych. Należy pamiętać o zapewnieniu ciągłej drożności 

otworów prowadzących do stropodachów, w celu umożliwienia ptakom karmienia piskląt  

5.2. PRACE PRZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW 
 

 Podczas prac termomodernizacyjnych można wyróżnić dwie grupy działań związane  

z ochroną ptaków i nietoperzy. Pierwsza dotyczy bieżącego zapobiegania zabijaniu zwierząt, 

a druga ma zapewnić im schronienia zastępcze po zakończeniu prac. 

5.2.1. NADZÓR NAD REMONTEM 
 

Nawet najbardziej doświadczony zespół nie jest w stanie zagwarantować, że wykryje 

wszystkie stanowiska nietoperzy w budynku, który ma być ocieplany, ani że uda mu się odnaleźć  

i skutecznie zabezpieczyć wszelkie możliwe miejsca gniazdowania ptaków. Zawsze może się okazać, 

że pojedyncze ptaki czy nietoperze „przechytrzyły” człowieka i znalazły lub wyskubały dla siebie 

odpowiednie schronienie. Skuteczność zabezpieczenia na poziomie 95% należy uznać za bardzo  
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z przyrodnikami, którzy podejmą interwencję w razie odnalezienia zwierząt. Bezpośrednio przed 

przystąpieniem do prac powinna być przeprowadzona ponowna kontrola ornitologiczna (jeśli prace 

są prowadzone w okresie lęgowym) oraz wspomniane wyżej szczegółowe poszukiwanie schronień 

nietoperzy. W przypadku odnalezienia zajętych przez zwierzęta schronień, należy je oznakować. 

Dalsze postępowanie powinno być uzależnione od sytuacji i w razie potrzeby uzgodnione z organami 

ochrony przyrody. W przypadku ptaków ornitolodzy powinni zabezpieczyć miejsce natychmiast po 

wylocie z niego młodych, by nie dopuścić do ponownego złożenia jaj (wiele ptaków wyprowadza  

 

5.2.2. ZAPEWNIENIE SCHRONIEŃ 
 

Prace termomodernizacyjne są pozytywne środowiskowo, jednak, żeby nie przyniosły 

szkody przyrodniczej, należy zwierzętom zapewnić istnienie odpowiedniej ilości właściwych 

schronień, przynajmniej minimalnie rekompensujących ilość utraconych miejsc lęgowych  

w wyniku remontu. W przypadku budynków Kliniki Psychiatrii SPSK1 PUM przy ulicy 

Broniewskiego 24/26 w Szczecinie dotyczy to gatunku grzywacza. 

 Liczba alternatyw schronień powinna w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem 

ew. rekompensaty za szkody poniesione przez populacje tych gatunków w czasie remontu. 

Przy czym to zrównoważenie strat należy rozpatrywać w skali lokalnej (np. osiedla, ew. 

dzielnicy), a nie pojedynczego budynku, na którym czasami może nie być możliwości 

zamieszczenia odpowiedniej liczby skrzynek. Pamiętać należy o tym, że z reguły nie wszystkie 

skrzynki są zajmowane przez ptaki i nietoperze, więc ich liczbę trzeba zwiększyć w zależności 

od gatunku i warunków lokalnych o 50-200% w stosunku do liczby par ptaków gniazdujących 

na budynku lub miejsc wykorzystywanych przez nietoperze, przed jego remontem. Dobór 

skrzynek i ich lokalizacja musi być zawsze uzgodniona z przyrodnikiem. 

Ze względu na zasiedlanie budynku przez gołębia grzywacza, który bardzo dobrze jest 

dostosowany do warunków miejskich i z łatwością wyprowadza lęgi przez cały rok,  
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6. MONITORING ORNITOLOGICZNY 

6.1. OKRES PRZYGOTOWANIA DO INWESTYCJI 
 

 W sezonie zimowym poprzedzającym rozpoczęcie prac remontowych wykonano 

niniejszą opinię ornitologiczną, która określiła gatunki, liczbę i miejsca gniazdowania ptaków. 

Wskazano także potencjalne miejsca, w których ptaki mogą gniazdować oraz wskazano 

metody zabezpieczania miejsc, przed założeniem gniazd. 

 Jeśli prace termomodernizacyjne będą realizowane między 1 września a 1 marca, 

badania realizowane w ekspertyzie ornitologicznej są wystarczającym rozeznaniem  

i zidentyfikowaniem rzeczywistego zajęcia budynku przez ptaki. Z zastrzeżeniem konieczności 

ponownego rozeznania ornitologicznego tuż przed podjęciem prac, o czym mowa w pkt. 5.2. 

Jeśli parce remontowe będę wiązały się z zniszczeniem siedliska  i/ lub płoszeniem ptaków 

należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,  

w przypadku ptaków łownych z odpowiednim wnioskiem należy wystąpić do Marszałka 

Województwa. 2 

 

7. OKRES PROWADZENIA PRAC 
 

Na 10 dni przed rozpoczęciem prac remontowych ornitolog jeszcze raz musi 

sprawdzić czy na/w budynku ptaki nie przystąpiły do lęgów. Poinformowanie odpowiednio 

wcześniej ornitologa o planowanym terminie rozpoczęcia prac modernizacyjnych jest 

obowiązkiem inwestora. W przypadku gdy prace będą wykonywane etapami  należy o tym  
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fakcie poinformować ornitologa najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciu każdego z etapów. 

Nawet doświadczony specjalista ornitolog może nie wykryć wszelkich potencjalnych miejsc 

lęgowych ptaków. 

 W przypadku nieumyślnego zniszczenia gniazda z lęgiem (gołębie mogą mieć lęgi 

praktycznie przez cały rok), należy przerwać parce i niezwłocznie wezwać przyrodnika, który 

zdecyduje o odpowiedniej formie udzielenia pomocy bądź umieszczeniu w odpowiednim 

ośrodku rehabilitacji lub zapewni alternatywne zimowisko. Niezbędny jest, więc ciągły 

nadzór ornitologiczny nad pracami, w celu podjęcia odpowiednich decyzji. 

8. ZALECENIA 
 

Gatunki ptaków zasiedlające budynki Kliniki Psychiatrii SPSK1 PUM są gatunkami, 

który do założenia gniazd wykorzystuje także drzewa (drzewa znajdują się w sąsiedztwie 

budynków strona północna i wschodnia), jak również zakłada gniazda na rynnach i innych 

elementach elewacji budynków po ich remoncie. W związku z powyższym nie ma potrzeby 

wykonania kompensacji, m.in. wieszania skrzynek lęgowych. 

9. WYMAGANE ZEZWOLENIA NA NISZCZENIE SIEDLISKA I 
PŁOSZENIE PTAKÓW 
 

 Na ewentualne zakratowanie otworów stropodachu zgodę musi wydać Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska. Oczywiście nie ma możliwości uzyskania zgody na zniszczenie 

siedlisk poprzez zakratowanie otworów wentylacyjnych stropodachu, w którym aktualnie 

gniazdują ptaki. Jeśli ptaki gniazdują w stropodachu, to zakratowanie otworów może mieć 

miejsce dopiero po opuszczeniu przez nie stropodachu. Na zakratowanie otworów 

stropodachu lub ocieplenie stropodachu  w czasie, gdy są tam ptaki, potrzebna byłaby zgoda 

odpowiedniego organu na zabicie ptaków. 
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W przypadku, gdy zachodzi obawa, że w trakcie remontu będą płoszone ptaki gniazdujące  

w budynku, inwestor powinien się zwrócić do RDOŚ o zgodę na płoszenie,  

w przypadku ptaków łownych z odpowiednim wnioskiem należy wystąpić do Marszałka 

Województwa.3 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest także organem wydającym 

decyzję dotyczącą niszczenia  siedlisk i ostoi oraz gniazd ptaków podlegających ochronie. 

 

Niniejsza opinia jest ważna do 1 marca 2016 r. i może ulec zmianie. 

 

10. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI 
 

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  

 

 

                                                           
3 Ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U.2005.127.1066 ze zm.) 
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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.  

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.  

Powyżej opisane przestępstwa ścigane są z urzędu. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje Inspekcja 

Weterynaryjna, wsparta współdziałającymi organizacjami pozarządowymi. 

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 gatunków 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;  
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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 zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone,  

w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 

występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, 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 lub terenów zieleni, jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 

Przepisy karne:  

Art. 131  

Kto:  

14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt  lub grzybów objętych ochroną 

gatunkową  

- podlega karze aresztu albo grzywny.  

Art. 132 

Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 131 (...) następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania  

w sprawach o wykroczenia.  
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 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. oraz 

takie gatunki jak pustułka, jerzyk i gołąb miejski, który również objęty jest ochroną gatunkową (częściową).  

Rozporządzenie to wprowadza w stosunku do chronionych zwierząt (m.in. ptaków wymienionych powyżej), następujące 

zakazy w §7:  

1) umyślnego zabijania;  

2) umyślnego okaleczania i chwytania;  

3) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;  

4) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków;  

5) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;  

6) niszczenia ich siedlisk i ostoi;  

7) niszczenia ich gniazd;  

8) niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;  

9) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;  

12) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;  

14) umyślnego płoszenia i niepokojenia;  

16) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;  

§8 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:  

g) dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych tak, 

aby zminimalizować ich wpływ na biologię zwierząt i ich siedliska,.  
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 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. 1 wskazuje, 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  

§ 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  
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§ 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.  

 Kluczowe znaczenie ma ocena istotności powstałej szkody, która oceniania jest przez niezawisły sąd, jednak należy 

pamiętać  o uznawanych interpretacjach, które za istotna szkodę w przypadku zwierząt chronionych traktują zabicie choć 

jednego ptaka lub ssaka z gatunku chronionego. 

 Ponadto, nieświadomość nie zwalania z odpowiedzialności karanej. Kodeks karny zakłada, że czyn zabroniony 

popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia,  

popełnia go na skutek niezachowania ostrożności, mimo, że możliwość  tego  czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. 

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 

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  
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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.  

Rozdział 4  

Zgłaszanie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz zakończenia działań zapobiegawczych 

lub naprawczych. 

Art. 24 
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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.  

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.  
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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.  

 Niezależnie od tego, czy dany gatunek ptaka podlega ochronie gatunkowej, czy nie, okratowanie otworów 

wentylacyjnych stropodachu w którym gniazdują ptaki i niedopuszczenie dorosłych ptaków do piskląt znajdujących się  

w gnieździe, jest zabiciem zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, gdyż tak należy ocenić świadome skazanie piskląt na 

śmierć głodową. To samo dotyczy strącania gniazd jaskółek w okresie lęgowym czy wyrzucania gniazd z pisklętami  

z budynku oraz niszczenia lęgów i zamurowywania ptaków gniazdujących w szczelinach elewacji. Zgodnie z art.  

35, ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, każde nieuzasadnione lub niehumanitarne zabicie zwierzęcia jest przestępstwem,  

a jeżeli nastąpiło ze szczególnym okrucieństwem - przestępstwem kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 tej ustawy, a sprawca 

może podlegać karze pozbawienia wolności do lat 2.  

W stosunku do ptaków objętych ochroną ścisłą i częściową – wyszczególnionych załącznikach do   

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – dodatkowo zastosowanie znajdują 

wszystkie zakazy  określone w art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz zabijania, umyślnego płoszenia  

i niepokojenia oraz umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj i postaci młodocianych.  

 Kratowanie i inne zamykanie otworów prowadzących do stropodachów, w których gnieżdżą się ptaki, a tym 

samym niedopuszczenie dorosłego ptaka do gniazda, w którym już zostały złożone jaja, jest równoznaczne z niszczeniem jaj, 

czyli jest wykroczeniem z art. 127, ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody.  

 Od zakazów określonych w art. 52, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody stosują się odstępstwa z art. 52, ust. 2 tejże 

ustawy, w tym „dopuszczenie usuwania od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych  

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

 Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do 

ptaków objętych ochroną gatunkową, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art. 127 Ustawy  

o ochronie przyrody - karą grzywny lub aresztu. Najsurowsze kary za przestępstwa wobec ptaków w budynkach wynikają  

z przepisów Kodeksu karnego i ustawy o ochronie zwierząt. Prawo budowlane nie wymaga kratowania otworów 

wentylacyjnych stropodachu, natomiast wymaga kratowania innych otworów wentylacyjnych budynków. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 
 
Mapa z naniesioną lokalizacją miejsc lęgowych ptaków występujących w budynkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscami zinwentaryzowanych 

gniazd.   

Zakres opracowania. 
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ZAŁĄCZNIK 2. 
 

Zdjęcia gniazd. 

 

 

 

 

 

Fot.1. Ściana południowa nad wejściem do budynku głównego. 
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Fot.2. Ściana południowa nad wejściem do budynku głównego. 
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Fot.4. Ściana zachodnia na budynku głównym, gniazdo usytułowane na rynnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.5. Ściana wschodnia na budynku głównym. 
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