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1. Wstęp oraz cel napisania opracowania 

 

  

W ostatnich dziesięcioleciach u wielu gatunków ptaków i nietoperzy (wszystkie objęte 

ochroną prawną) obserwuje się proces tzw. synurbizacji. Konstrukcje wznoszone przez ludzi, 

z czasem niszczejące, stanowią doskonały substytut naturalnych siedlisk (półek skalnych, 

dziupli itp.). Otwory wentylacyjne w stropodachach, drobne szczeliny w murach, ramy 

okienne, szczeliny pod dachówkami oraz szereg innych miejsc wykorzystywane są przez 

ptaki do zakładania gniazd i wyprowadzania lęgów oraz przez nietoperze jako schronienia 

całoroczne, zarówno w okresie rozrodu jak i hibernacji. Dodatkowo ucieczka od naturalnych 

drapieżników i duże zasoby pokarmowe spowodowały, że osiedla ludzkie stały się głównym 

środowiskiem występowania wielu gatunków ptaków - wróbla (Passer domesticus), jerzyka 

(Apus apus), oknówki (Delichon urbicum), kopciuszka (Phoenicurus ochruros), kawki 

(Corvus monedula), gołębia miejskiego (Columba livia f. urbana) oraz niektórych gatunków 

nietoperzy (np. mroczek późny Eptesicus serotinus), których nie można już właściwie spotkać 

w naturalnych siedliskach. 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 

dachu budynku będącego 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 remontowo-budowlanych oraz ustalenie wariantu 

skutecznej kompensacji siedlisk utraconych w ich wyniku. 
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2. Opis terenu inwestycji 

 

2.1. Lokalizacja 

 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Powiat: Szczecin 

Gmina: Szczecin 

Miejscowość: Szczecin 

Dane katastralne: obręb 3087, działka nr 21/6.  

 

2.2. Opis terenu i obiektu 

 

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym o planie prostokąta z przybudówką od strony 

południowej (ryc. 1), przy czym ostatnia kondygnacja to poddasze zaadoptowane na 

pomieszczenia mieszkalne. Dach jest czterospadowy, przy czym największą powierzchnię 

mają płaszczyzny wschodnia i zachodnia. Pokrycie dachu to dachówka ceramiczna położona 

na drewnianym stropie beż użycia spoiwa. Elewacja zachodnia jest docieplona, pozostałe 

elewacje są jedynie otynkowane, lub jak w przypadku południowej przybudówki, widoczny 

jest ceglany mur. W trakcie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej obiektu dach od strony 

południowej był już w zaawansowanym stanie remontu (zdjęto stare dachówki, fot. 2). 

 

Otoczenie budynku, to podobnej wysokości zabudowa domków wielorodzinnych. Od strony 

wschodniej znajduje się park o powierzchni 4,6 ha. W dalszej odległości, od strony 

południowo-zachodniej, zachodniej i północno-zachodniej budynek oraz obiekty jemu 

sąsiadujące są otoczone przez ogródki działkowe 
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3. Opis planowanych działao 

 

Planowane działania obejmują wymianę całości pokrycia dachowego na budynku. 
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4. Metodyka 

 

 

Na potrzebę niniejszego opracowania wykonano trzy kontrole: dwie dzienne (25 i 27 sierpnia) 

oraz jedną wieczorną (3 września). Do wyszukiwania siedlisk ptaków i nietoperzy 

wykorzystano szereg metod o różnych zastosowaniach, skuteczności i ograniczeniach: 

oględzin bezpośrednich oraz obserwacji aktywności ptaków i  nietoperzy. Biorąc pod uwagę 

czas wykonywanych prac terenowych oraz różny okres występowania poszczególnych 

gatunków, powyższe metody umożliwiają sporządzenie opinii ornitologicznej oraz 

chiropterologicznej wskazującej w opracowaniu jedynie siedliska możliwe do stwierdzenia w 

okresie prowadzonych oględzin budynku. 

 

Sporządzenie opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej w oparciu o powyższe badania w 

danym okresie nie zapewnia pełnej wykrywalności, jednak umożliwia określenie 

atrakcyjności budynku objętego analizą w aspekcie ornitologicznym oraz 

chiropterologicznym. 

 

Pierwsza kontrola dzienna (25 sierpnia) odbyła się w godzinach przedpołudniowych i trwała 

jedną godzinę. Miała na celu dokonanie rozpoznania obiektu oraz określenie występowania 

istniejących oraz potencjalnych siedlisk chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. W 

przypadku ptaków poszukiwano ich gniazd, a także śladów ich aktywności w postaci pobieleń 

kałem lub śladów otarć ogona pod szczelinami. Obserwowano także aktywność ptaków 

przebywających w pobliżu budynku. W przypadku nietoperzy poszukiwano śladów 

odchodów na elewacjach oraz pod nimi. W  trakcie obserwacji posłużono się lornetką 

dachopryzmatyczną Ecotone Kamura MR-2 oraz aparatem fotograficznym. Oględziny 

budynku przeprowadzono wspólnie z pracownikiem firmy budowlanej pracującej nad 

wymianą pokrycia dachowego, w celu wykonania wywiadu środowiskowego. 

 

Druga kontrola dzienna została przeprowadzona w godzinach popołudniowych z użyciem 

podnośnika, technik alpinistycznych oraz drabiny. Ze względu na późną porę wykonywania 

obserwacji, kiedy część gatunków nie jest już aktywna lub użytkuje inne kryjówki, 

obserwacje ptaków i nietoperzy uzupełniono oględzinami budynku endoskopem DNT Findoo 

Grip z wymiennymi kamerami 4,5 i 9mm z ramieniem kamery o długości 90cm, z 
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możliwością rejestrowania materiału video i foto, lornetką dachopryzmatyczną Ecotone 

Kamura MR-2 oraz aparatem fotograficznym. 

 

Trzecią kontrolę przeprowadzono wieczorem. W czasie jednej godziny po zachodzie słońca 

obserwowano aktywność nietoperzy w pobliżu budynku starając się wypatrzyć osobniki 

wylatujące ze szczelin w elewacji na nocne żerowanie oraz nasłuchując sygnałów 

echolokacyjnych i głosów socjalnych. W trakcie obserwacji posłużono się detektorem 

ultradźwiękowym Lunabat DFD-1 z mikrofonem dookólnym ME-3 sparowanym ze 

stereofonicznym rejestratorem szerokopasmowy Korg MR-2, nagrywającym w formacie .wav 

w pełnym spektrum z próbkowaniem 176kHz. Do analizy nagrań użyto oprogramowania 

Adobe Audition 3.0. 

 

Jako uzupełnienie powyższych metod stosowano wywiad środowiskowy. Przeprowadzono 

rozmowy z pracownikami firmy budowlanej wykonującej renowację dachu w celu uzyskania 

informacji uzupełniających. Należy zaznaczyć iż żaden z wniosków zawartych w 

opracowaniu nie został wysnuty jedynie na podstawie wywiadu środowiskowego, gdyż nie 

można w pełni ufać informacjom uzyskanym od niespecjalistów.  
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5. Wyniki inwentaryzacji 

 

5.1. Ptaki 

Na obiekcie znaleziono siedem gniazd ptasich. Materiał użyty do ich budowy wskazuje iż 

pierwotnie należały do wróbli, jednak bazując na danych zebranych w trakcie 

inwentaryzacji oraz na drodze wywiadu środowiskowego należy sądzić, że przynajmniej 

część z nich została przejęta przez jerzyki. Grubość użytego materiału gniazdowego 

wskazuje, że był on podniesiony z ziemi. Jerzyki zbierają materiał na gniazdo jedynie w locie, 

używane przez nich materiały to pióra puchowe, cienkie źdźbła traw i inne lekkie materiały, 

które potencjalnie mogą unosić się w powietrzu, także nie można przedstawicielom tego 

gatunku przypisać wybudowania żadnego ze znalezionych gniazd. 

 

Na pierwsze gniazdo natrafiono w północno-zachodnim rogu dachu (fot. 3-6). O użytkowaniu 

go w bieżącym sezonie przez jerzyki świadczą odnalezione przy wlocie do gniazda odchody 

(fot. 5), które sądząc po wielkości, należą do tego właśnie gatunku ptaka (fig. 1). W gnieździe 

na natrafiono na inne ślady obecności ptaków.  

 

Cztery kolejne gniazda znaleziono na południowej krawędzi dachu (fot. 7-14). Gniazda tam 

się znajdujące były puste, poza jednym w którym znaleziono przysypane fragmentami 

zdemontowanych dachówek zwłoki jerzyka (fot. 10). Widoczne było jedynie wystające lewe 

skrzydło, po usunięciu gruzu wyłoniły się przygniecione zwłoki w zaawansowanym stanie 

rozkładu. Na bazie tej obserwacji nie jest możliwe ustalenie czy był to osobnik, który nie 

zdążył uciec w trakcie prac remontowych i został zabity spadającymi dachówkami, czy może 

był to osobnik padły w wyniku choroby i martwy już w momencie rozpoczęcia prac. 

Natrafiono też na gniazdo, które było wyraźnie uformowaną czarką (fot. 13 i 14), co pozwala 

stwierdzić, iż zostało zaadoptowane przez jerzyki z materiału naniesionego przez wróble 

(które budują gniazda kuliste z wejściem z boku). Pozostałe dwa gniazda (fot. 11 i 12) z 

powodu przysypania gruzem były w stanie uniemożliwiającym określenie ich pierwotnej 

formy. 

 

Od strony elewacji wschodniej (fot. 15-19) natrafiono na dwa gniazda. Żadne z nich nie 

nosiło śladów aktywności, które mogłyby nakierować na to jakie ptaki wykorzystywały je w 

bieżącym sezonie lęgowym. Gniazdo znajdujące się na północnym skraju (fot. 16 i 17) 

według informacji zgromadzonych w trakcie wywiadu środowiskowego należało w bieżącym 



          Dawid Zyskowski - magister nauk biologicznych,  ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne 

            ul. Szwoleżerów 18 , 71 - 062 Szczecin,  tel: 696-653-851, e-mail: zyskowski.d@gmail.com      (9/34) 

sezonie lęgowym do jerzyków. Przynależność gatunkowa gniazda znajdującego się w 

centralnym rejonie krawędzi dachu nie była możliwa do ustalenia. 

 

Gniazda, których przynależność gatunkowa nie była możliwa do ustalenia na innej drodze, 

niż rodzaj materiału gniazdowego, zostały uznane za gniazda wróbli. Wyniki inwentaryzacji 

podsumowuje poniższa tabela. 

 

strona budynku liczba 

gniazd 

gniazda zajęte 

przez jerzyki 

wnioskowanie na podstawie 

zachodnia 1 1 ślady odchodów 

południowa 4 2 martwy osobnik na gnieździe, kształt gniazda 

wschodnia 2 1 wywiad środowiskowy 

 

 
Fig.  1 Odchody jerzyka zebrane spod gniazda w szczelinie pomiędzy segmentami bloku wielkopłytowego. 

 

5.2. Nietoperze 

Niestety z racji terminu zlecenia wykonania inwentaryzacji była ona prowadzona już po 

rozproszeniu kolonii rozrodczych nietoperzy, dlatego dowodów na zasiedlenie dachu 

budynku poszukiwano głównie na drodze oględzin bezpośrednich. W ich trakcie nie 

natrafiono na ślady obecności nietoperzy w postaci odchodów, bądź osobników 

przebywających w szczelinach. Z racji tego, że tylko duże kolonie zostawiają wyraźne ślady 

aktywności, można stwierdzić iż dach budynku nie jest miejscem schronienia dla dużej liczby 

nietoperzy (fig. 2 i 3). Jednakże nadal nie pozwala to wykluczyć funkcjonowania na budynku 

w trakcie sezonu rozrodczego małych zgrupowań tych ssaków, które pozostawiłyby ślady 

ledwo widoczne i nietrwałe (fig. 4 i 5) oraz użytkowania przez pojedyncze samce także 
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okresowo w sezonie jesiennym w charakterze kryjówki godowej, lub osobniki młodociane 

jako schronienia tymczasowe.  

 
Fig.  2 Wlot do kolonii 700 osobników karlika mniejszego. Widoczne wyraźne brązowawe ślady otarć 

futra pozostawione przy krawędziach szczeliny. 

 

 
Fig.  3 Odchody na ziemi, pod wlotem do kolonii. 

 

 
Fig.  4 Wlot do kolonii 21 osobników karlika drobnego (Pipistrellus pygmaeus). 

 

 
Fig.  5 Odchody na ziemi, pod wlotem do kolonii. 
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Jako uzupełnienie oględzin wykorzystano wieczorne nasłuchy nietoperzy przy użyciu 

detektora ultradźwiękowego połączonego z rejestratorem szerokopasmowym. W ich trakcie 

zaobserwowano pojedynczego osobnika karlika malutkiego żerującego pomiędzy budynkiem 

będącym przedmiotem niniejszej inwentaryzacji oraz sąsiadującym od południa (fig. 6). Nie 

obserwowano przysiadania na elewacji. Po kilkunastu minutach osobnik ten został 

przepędzony przez karlika większego (Pipistrellus nathusii), który nadleciał od wschodu i 

kontynuował żerowanie pomiędzy budynkami zamiast karlika malutkiego (fig. 7). Ten 

osobnik także nie przysiadał na elewacjach i po kilku minutach odleciał. 

 

 
Fig.  6 Zarejestrowane w pobliżu budynku sygnały echolokacyjne karlika malutkiego o częstotliwości  

ok. 47 kHz. 

 

 
Fig.  7 Karlik większy (niższe sygnały, ok. 38 kHz) przepędzający karlika malutkiego (wyższe sygnały,  

ok. 47 kHz oraz niższe, poniżej 20 kHz głosy socjalne). 
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6. Zalecenia co do dalszego postępowania 
 

 

Z racji zakończenia przez ptaki lęgów oraz niewykrycia aktualnie wykorzystywanych siedlisk 

nietoperzy, na budynku będącym przedmiotem niniejszego opracowania prace mogą być 

kontynuowane bez żadnych obostrzeń po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
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7. Wymagane zezwolenia 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 

2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) jerzyk oraz 

wróbel należą do gatunków podlegających ochronie ścisłej.  

 

Na podstawie § 7 powyższego rozporządzenia w związku z art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, zm. Dz. U. poz. 628, 842) w stosunku do dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną występują zakazy m. in. niszczenia ich siedlisk i 

ostoi oraz niszczenia gniazd. Na wykonanie następujących czynności niezbędne jest 

zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów ujętych w 

ustępach: 

1) zniszczenie trzech gniazd wróbli wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz 

zlikwidowanie przestrzeni w których się znajdują (ust. 6 niszczenie siedlisk lub ostoi 

, ust. 7 niszczenie ich gniazd).  

2) zniszczenie czterech gniazd jerzyków wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz 

zlikwidowanie przestrzeni w których się znajdują (ust. 6 niszczenie siedlisk lub ostoi 

, ust. 7 niszczenie ich gniazd).  

 

W rozumieniu Ustawy dach budynku stanowi chronione prawnie siedlisko ptaków, nawet na 

podstawie jedynie odnalezienia śladów ich obecności (gniazd).  

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

18) siedlisko roślin, siedlisko zwierząt lub siedlisko grzybów – obszar występowania roślin, 

zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju; 
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8. Działania kompensacyjne i ochronne 
 

W zamian za zniszczone siedliska i gniazda wróbli oraz jerzyków zaleca się zawieszenie 

siedmiu skrzynek dla jerzyków (dostępne w komercyjnej sprzedaży) na elewacji oficyny. Jest 

to konstrukcja która w przypadku wróbli w praktyce sprawdza się nawet lepiej w kwestii 

zasiedlalności, niż pierwotnie dla nich przeznaczone konstrukcje typu A. Skrzynki powinny 

zawisnąć w miejscach zlokalizowania gniazd wskazanych w niniejszym opracowaniu. 

 
Fig.  8 Miejsce montażu skrzynki na elewacji zachodniej. 

 

 
Fig.  9 Miejsce montażu skrzynek na elewacji południowej. 

 

 
Fig.  10 Miejsce montażu skrzynki na elewacji południowej. 
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Fig.  11 Miejsce montażu skrzynek na elewacji wschodniej. 

 

 
Fig.  12 Skrzynka dla jerzyków wykonana z trocinobetonu, zapewniającego znaczniej większą trwałość 

konstrukcji niż drewno. 

 

Z racji iż jerzyki są ptakami bardzo konserwatywnymi w wyborze miejsc gniazdowych i 

podchodzą nieufnie do miejsc nowych, zawieszenie skrzynek lęgowych w pobliżu 

dotychczasowych siedlisk może nie być wystarczające. Zaleca się zastosowanie urządzenia do 

wabienia akustycznego (fig. 13) z głośnikiem umiejscowionym w pobliżu skrzynek na 

elewacji południowej, zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi. Głosy jerzyków 

(dostępne w internecie, lub do użyczenia przez autora niniejszego opracowania) powinny być 

odtwarzane przez 4 godziny dziennie, przed zachodem słońca, przez pierwsze dwa tygodnie 

maja oraz pierwsze dwa tygodnie czerwca. 
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Fig.  13 Przykładowy zestaw do wabienia jerzyków złożony z odtwarzacza z wbudowanym 

wzmacniaczem, małego głośnika oraz zasilacza. 

 

 

Z racji stwierdzenia żerowania nietoperzy w pobliżu obiektów zaleca się zamontowanie 

dwóch schronów podtynkowych (dostępne komercyjnie). Montażu należy dokonać na 

elewacji południowej, która ze względu na dobre nasłonecznienie zapewnia optymalne dla 

nietoperzy warunki termiczne. Montaż skrzynek motywuje się ryzykiem pominięcia małych 

zgrupowań tych ssaków, które mogły funkcjonować w dachu budynku w okresie przed 

rozpoczęciem inwentaryzacji. 

 

Fig.  14 Miejsce montażu skrzynek dla nietoperzy. 
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Rysunek 1 Przykładowy schron dla nietoperzy do montażu zewnętrznego lub podtynkowego (źródło: 

www.google.com) 

 

 Jednocześnie przypomina się iż Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 

2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) wskazuje 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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10. Załączniki 

 

10.1. Plany sytuacyjne i szkice 

  
Ryc. 1 Usytuowanie budynku oraz jego otoczenie. 
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10.2. Dokumentacja fotograficzna  

Data wykonania: 25 i 27 sierpnia 2014 

 

 
Fot. 1 Widok na elewację zachodnią, 

 

 
Fot. 2 Zbliżenie na część dachu w trakcie remontu, po zdjęciu dachówek. 
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Fot. 3 Północny róg elewacji zachodniej. Zaznaczono miejsce wykonania kolejnych fotografii oraz ich 

numery. 

 

 
Fot. 4 Szczelina po brakującej dachówce w rogu dachu. 

4-6
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Fot. 5 Widok od strony wlotu do szczeliny, na pierwszym planie odchody należące prawdopodobnie do 

jerzyka, na drugim planie gniazdo. 

 

 
Fot. 6 Zbliżenie na gniazdo. Materiał budulcowy wskazuje, że zostało wybudowane przez wróble, jednak 

ślady odchodów wskazują na zajęcie w bieżącym sezonie przez jerzyki. 
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Fot. 7 Elewacja południowa budynku. Zaznaczono miejsce wykonania kolejnych fotografii oraz ich 

numery. 

 

 
Fot. 8 Zbliżenie na szczyt elewacji południowej, ponad dobudówką. Zaznaczono miejsce wykonania 

kolejnych fotografii oraz ich numery. 

8-14 
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Fot. 9 Gniazdo jerzyka na skraju dachu. 

 

 
Fot. 10 W gnieździe znaleziono martwego osobnika przysypanego zdemontowanymi dachówkami. Zdjęcie 

zostało wykonane już po usunięciu gruzu. 
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Fot. 11 Gniazdo jerzyka przysypane zdemontowanymi dachówkami. 

 

 
Fot. 12 Kolejne gniazdo znajduje się na drugim planie. Widać zaledwie kilka wystających źdźbeł. 
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Fot. 13 Dalsza część szczytu elewacji południowej. Zaznaczono miejsce wykonania kolejnej fotografii oraz 

jej numer. 

 

 
Fot. 14 Puste gniazdo jerzyka przysypane zdemontowanymi dachówkami. Zdjęcie wykonane po usunięciu 

gruzu. 

14 
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Fot. 15 Elewacja wschodnia budynku. Zaznaczono miejsce wykonania kolejnych fotografii oraz ich 

numery. 

 

 
Fot. 16 Szczelina w elewacji tuż pod krawędzią dachu. 

16-17 

18-19 

20-21 
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Fot. 17 Zdjęcie wnętrza szczeliny wykonane endoskopem. Widać nagromadzenie materiału gniazdowego. 

 

 
Fot. 18 Kolejna szczelina tuż pod krawędzią dachu. Widoczny wystający materiał gniazdowy. 
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Fot. 19 Zbliżenie na gniazdo z poprzedniej fotografii. Grubość użytego materiału wskazuje, że nie zostało 

ono wybudowane przez jerzyki. 

 

 
Fot. 20 Szczelina u szczytu południowej części elewacji wschodniej. Pod krawędzią widać pobielenia 

kałem. 
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Fot. 21 Oględziny wnętrza szczeliny przy pomocy endoskopu wykazały, że nie ma tam gniazd, ani innych 

śladów aktywności ptaków. 
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10.3. Przepisy prawne chroniące ptaki i nietoperze w budynkach – 
wyciąg 
Na podstawie materiałów Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (www. stop.eko.org.pl) 
 
wszystkie akty prawne dostępne są w Internecie: http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp 
 
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 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz.1419) 
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. 
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; 

http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp
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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 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 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2011 nr 237 poz. 
1419 ) 
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.. Gołąb miejski również objęty jest ochroną gatunkową 
(częściową). 
Rozporządzenie to wprowadza w stosunku do chronionych zwierząt (m.in. ptaków wymienionych 
powyżej), następujące zakazy (§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,. 
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. 
§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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§ 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. 
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. 
Rozdział 4 
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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. 
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. 
 

 


