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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 

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. Opis terenu inwestycji 

 

2.1. Lokalizacja 

 

Województwo: Zachodniopomorskie 

Powiat: Choszczeński 

Gmina: Choszczno 

Miejscowość: Sławęcin 

Dane katastralne: obręb 0003, działki nr 387/2, 387/7, 386/5.  

 

2.2. Opis terenu i obiektu 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Sławęcinie jest budynkiem trójsegmentowym, o kształcie 

nieregularnym, będącym połączeniem starego budynku szkoły o rzucie prostokątnym z nową 

częścią o rzucie nieregularnym. W starej części budynek jest dwukondygnacyjny, w nowej, 

składającej się z łącznika, pomieszczeń dydaktycznych raz sali gimnastycznej jest budynkiem 

parterowym, o różnej wysokości w poszczególnych członach. Budynek stary wybudowany 

został w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, przykryty dachem płaskim 

niewentylowanym o układzie konstrukcyjnym podłużnym. W nowej części budynek kryty 

dachem dwuspadowym pokryty blachą dachówkopodobną.  
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3. Opis planowanych działao 

 

Doprowadzenie budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony 

cieplnej budynków: 

 osuszenie ścian budynku starej części obiektu 

 docieplenie ścian zewnętrznych 

 docieplenie stropodachów 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 zmiana kolorystyki elewacji 

Wykonanie: 

 zewnętrznej instalacji przyłączenia dolnego źródła ciepła 

 przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła 

 przebudowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej 

 budowa instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej 

 

Podkreślono działania mogące mieć potencjalny wpływ na ornito- i chiropterofaunę. 
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4. Metodyka 

 

Na potrzebę niniejszego opracowania wykonano dwie kontrole w lipcu. 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 możliwe do 

stwierdzenia siedliska w okresie prowadzonych oględzin budynków. Dodatkowo na 

podstawie wiedzy i doświadczenia zostały wskazane potencjalne siedliska gatunków 

chronionych. 

 

Sporządzenie opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej w oparciu o powyższe badania w 

danym okresie  nie zapewnia pełnej wykrywalności, jednak umożliwia określenie 

atrakcyjności budynków objętych analizą w aspekcie ornitologicznym oraz 

chiropterologicznym 

 

Pierwsza kontrola odbyła się w dniu 2 lipca w ciągu dnia, 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 na elewacjach oraz w szczelinach, 

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.  

 

Drugą kontrolę przeprowadzono na przełomie 12 i 13 lipca. Od godziny 20:00 do 22:00 

obserwowano aktywność ptaków wokół elewacji (głównie powrotów do gniazd). Od godziny 

21:30 do 22:30 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. Na półtorej godziny przed wschodem słońca 

obserwowano budynek pod kątem wykrycia nietoperzy rojących się przed wlotem do 

kryjówek, tuż przed powrotem na dzienny spoczynek. Następnie przez dwie godziny po 
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wschodzie słońca obserwowano aktywność ptaków w pobliżu budynku. W trakcie obserwacji 

posłużono się lornetką dachopryzmatyczną Ecotone Kamura MR-3, detektorem 

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

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

z próbkowaniem 176kHz oraz cyfrowym aparatem fotograficznym. 

 

Ze względu na późną porę wykonywania obserwacji, kiedy część gatunków ptaków nie jest 

już aktywna obserwacje aktywności ptaków i nietoperzy uzupełniono oględzinami budynku 

za pomocą endoskopu DNT Findoo Grip z wymiennymi kamerami 4,5 i 9mm z ramieniem 

kamery o długości 90cm, z możliwością rejestrowania materiału video i foto. Trudno 

dostępne miejsca zostały poddane oględzinom przy użyciu technik alpinistycznych. 
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5. Wyniki inwentaryzacji 

 

5.1. Ptaki 

 

Kompleks budynków składających się na obiekt jest w szczytowych częściach (fot. 1-3, 8-15, 

17-25, 28-33, 35-37) licznie pokryty gniazdami oknówek (Delichon urbicum). Część z nich 

jest zasiedlona przez te ptaki, część wykorzystywana przez wróble (Passer domesticus). 

Dodatkowo stwierdzono gniazdowanie wróbli w elementach dachu łącznika (fot. 37 i 38) i 

sali gimnastycznej (fot. 25 i 33) oraz szczelinie w elewacji sali gimnastycznej (fot. 25 i 26). 

W sumie na wszystkich budynkach znaleziono 15 gniazd wróbli (w tym 12 zajętych, w 

gniazdach oknówek, oraz trzy w szczelinach budynku – jedno nieużytkowane) oraz 40 gniazd 

oknówek (nie wliczając gniazd zajętych przez wróble, w tym 19 zajętych i  21 pustych). 

Podsumowanie liczby znalezionych gniazd przedstawia poniższa tabela: 

 

 część stara łącznik i pomieszczenia 

dydaktyczne 

sala gimnastyczna 

gniazda 

użytkowane 

gniazda puste gniazda 

użytkowane 

gniazda puste gniazda 

użytkowane 

gniazda puste 

wróbel 12 0 1 0 1 1 

oknówka 3 20 3 0 13 1 

 

W pobliżu obiektu nie zaobserwowano innych gatunków ptaków zwyczajowo związanych z 

budynkami, takich jak jerzyki (Apus apus), kopciuszki (Phoenicurus ochruros), kawki 

(Coloeus monedula), bądź pustułki (Falco tinnunculus). Jedynie jerzyki były widziane 

przelatujące nad budynkiem kilka razy podczas całego okresu obserwacji, jednakże pojawy te 

miały charakter tylko i wyłącznie chwilowy (nie obserwowano podlatywania do budynku). 

5.2. Nietoperze 

W trakcie obserwacji wieczornych zaobserwowano osobniki opuszczające budynek u szczytu 

południowej elewacji części starej obiektu (ryc. 1, fot. 4 i 5). Spod obróbki blacharskiej 

dachu, z różnych miejsc tuż nad oknem wyleciało wieczorem w sumie 21 nietoperzy, a przed 

świtem można było obserwować ich rojenie się (tzw. swarming) przed wlotem do kryjówki. 

Nasłuchy detektorowe i późniejsza analiza zarejestrowanych sygnałów echolokacyjnych oraz 

głosów socjalnych pozwoliły ustalić, że obserwowanymi nietoperzami są karliki drobne 

(Pipistrellus pygmaeus). Pod wlotem do kolonii, oraz na ziemi tuż pod elewacją znaleziono 
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odchody nietoperzy (fot. 6 i 7). Obserwacje te pozwalają wysnuć wniosek, iż w budynku 

funkcjonuje kolonia tego gatunku, która prawdopodobnie ma charakter kolonii rozrodczej, 

jednakże bez dokonania odłowów tworzących ją osobników i stwierdzenia obecności 

karmiących samic, bądź lotnych młodych nie można mieć co do tego pewności.   

 

 

Rysunek 1 Głosy socjalne karlików wydawane z wnętrza kolonii. 

 

 

Rysunek 2 Zarejestrowane sygnały echolokacyjne karlika drobnego na częstotliwości ok. 55 kHz. 

 

Zanotowano też kilka przelotów nietoperzy wzdłuż obiektu oraz nad nim, mające 

najprawdopodobniej związek wyłącznie z żerowaniem. Na podstawie sygnałów 

echolokacyjnych stwierdzono iż obserwowanym gatunkiem był borowiec wielki (Nyctalus 

noctula).  
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Rysunek 3 Sygnały echolokacyjne borowca wielkiego o zmiennej częstotliwości 18/21 kHz w fazie 

poszukiwawczej. 
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6. Zalecenia co do dalszego postępowania 
 

Prace dociepleniowe będą się wiązały z usunięciem gniazd oknówek zlokalizowanych na 

obiekcie, a wraz z nimi wybudowanych w nich gniazdami wróbli. 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. 

Z tego względu usuwanie gniazd może się odbyć dopiero po ich opuszczeniu przez ptaki, 

dotyczy to zarówno gniazd oknówek oraz gniazda wróbli zlokalizowanego w szczelinie 

elewacji sali gimnastycznej (fot. 26). Potwierdzić to należy w kolejnej kontroli wykonanej 

przez ornitologa na przełomie sierpnia i września. Na usuwanie gniazd oknówek, oraz 

gniazda wróbli należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaleca się 

aby prace dociepleniowe zakończyć do połowy kwietnia przyszłego roku, zanim oknówki 

zaczną ponownie lęgi. W przeciwnym wypadku będą próbowały wybudować nowe gniazda 

we wcześniej zajmowanych miejscach w trakcie trwania prac termomodernizacyjnych.  

 

W przypadku odnalezionej kolonii nietoperzy należy przystąpić do jej zabezpieczania 

wczesną zimą, o ile dodatkowa kontrola nie wykaże przebywania w niej osobników. Należy 

wtedy wypełnić całą przestrzeń pod obróbką blacharską dachu na 1,5m na lewo i prawo od 

wskazanego na fot. 5, np. pianką montażową. Zalecaną jednak metodą alternatywną jest 

pozostawienie po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych wolnego, niezasłoniętego 

wlotu do kolonii. 

Po usunięciu gniazd i zabezpieczeniu wlotu do kolonii nietoperzy oraz po upewnieniu się, że 

na obiekcie nie przebywają już żadne ptaki, ani nietoperze można przystąpić do prac. 
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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) oknówka, wróbel 

oraz karlik drobny 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) usunięcie 40 gniazd oknówek aktywnych oraz pustych (ust. 7 niszczenia ich gniazd) 

2) usunięcie 12 gniazd wróbli znajdujących się w gniazdach oknówek oraz jednego w 

szczelinie elewacji sali gimnastycznej (ust. 7 niszczenia ich gniazd), ocenia się iż 

prace nie wpłyną na stan gniazd w dachu sali gimnastycznej oraz łącznika (fot. 33 i 

38). 

3) zablokowanie wlotu do kolonii nietoperzy (ust. 6 niszczenia ich siedlisk i ostoi; ust 8 

niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych 

schronień).  
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8. Działania kompensacyjne i ochronne 
 

W związku ze zniszczeniem gniazd oknówek należy zaplanować umieszczenie sztucznych 

gniazd w miejscu, gdzie ich obecność nie będzie uciążliwa, np. nad dachami. Sztuczne 

gniazda są konieczne ze względu na zmniejszenie się w wyniku położenia warstwy ociepliny 

dostępnych na budowanie nowych gniazd powierzchni. Należy ich umieścić dokładnie 40 w 

obrębie całego obiektu, na elewacjach innych niż południowe i zachodnie, dopuszcza się 

umieszczanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie, jedno przy drugim. 

 

Rysunek 4 Oknówka korzystająca ze sztucznego gniazda, źródło: www.google.com 

 

Sztuczne gniazda dla jaskółek mogą być zakupione, bądź łatwo wykonane ręcznie. Do 

wykonywania sztucznych gniazd można zaangażować uczniów szkoły, co będzie stanowiło 

dodatkową atrakcję o charakterze edukacyjnym. Światło otworu wlotowego powinno w 

najszerszym punkcie mieć 40-50 mm.  
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Rysunek 5 Sposób wykonania sztucznego gniazda dla oknówek.  

Źródło: http://www.rspb.org.uk/advice/helpingbirds/nestboxes/attracthousemartins/makeanest.aspx 

 

W zamian za zniszczone siedliska wróbli zaleca się zawieszenie 12 skrzynek dla jerzyków 

(dostępne w komercyjnej sprzedaży) w części szczytowej elewacji wschodniej (tylnej) 

starszej części kompleksu. Jest to konstrukcja która w przypadku wróbli w praktyce sprawdza 

się nawet lepiej w kwestii zasiedlalności, niż pierwotnie dla nich przeznaczone konstrukcje 

typu A.  
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Rysunek 6 Zalecane miejsce umieszczenia skrzynek lęgowych dla wróbli oraz sztucznych gniazd dla 

jaskółek. 

 

Z racji stwierdzenia kolonii nietoperzy należy we wskazanych miejscach zamontować dwa 

schrony podtynkowe dla nich przeznaczone, w pobliżu pierwotnego wlotu do kolonii. 

Schrony powinny znajdować się na przestrzeni pomiędzy oknami, pod warstwą ociepliny. 

Południowa ekspozycja jest kluczowa dla uzyskania wysokich temperatur niezbędnych 

dla funkcjonowania kolonii rozrodczych. 

 

 

  
Rysunek 7 Schron dla nietoperzy w wariancie zewnętrznym (źródło: www.google.com) 
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Rysunek 8 Miejsce zamontowania schronów dla nietoperzy. 
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10. Załączniki 

 

10.1. Plany sytuacyjne i szkice 

 

 

 
Ryc. 1 Usytuowanie budynków oraz ich otoczenie. Czerwoną strzałką oznaczono lokalizację kolonii 

nietoperzy. 
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10.2. Dokumentacja fotograficzna  

Data wykonania: 14 lipca 2014 

 
Fot. 1 Front starszej części kompleksu. U szczytu widać liczne gniazda wybudowane przez oknówki. 

 

 
Fot. 2 Zbliżenie na szczytową lewą część frontu, strzałki wskazują gniazda wróbli wybudowane w 

gniazdach oknówek. Oprócz nich znajduje się tu 10 częściowo zniszczonych gniazd oknówek. 

 



          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      (20/41) 

 

 
Fot. 3 Zbliżenie na szczytową prawą część frontu, strzałki wskazują gniazda wróbli wybudowane w 

gniazdach oknówek. Oprócz nich znajduje się tu 1 kompletne i niezasiedlone gniazdo oknówek. 

 

 
Fot. 4 Elewacja południowastarszej części kompleksu. Strzałka wskazuje główny wlot do kolonii 

nietoperzy. 
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Fot. 5 Zbliżenie na szczytową część elewacji. Strzałka wskazuje główny wlot do kolonii nietoperzy. 

 

 
Fot. 6 Odchody nietoperzy tuż pod wlotem do kolonii. 
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Fot. 7 Odchody nietoperzy leżące na ziemi, tuż pod wlotem do kolonii. 

 

 
Fot. 8 Elewacja tylna starszej części kompleksu, część południowa. U szczytu widać liczne gniazda 

wybudowane przez oknówki. 
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Fot. 9 Zbliżenie pokazujące gniazda oknówek zasiedlone przez wróble (żółte strzałki). Oprócz nich 

znajdują się tu 2 kompletne i niezasiedlone gniazda oknówek. 

 

 
Fot. 10 Zbliżenie pokazujące gniazda oknówek zasiedlone przez wróble (żółte strzałki) oraz oknówki 

(niebieskie strzałki). Oprócz nich znajdują się tu 3 kompletne i niezasiedlone gniazda oknówek. 
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Fot. 11 Elewacja tylna starszej części kompleksu, część północna. U szczytu widać liczne gniazda 

wybudowane przez oknówki. 

 

 
Fot. 12 Zbliżenie pokazujące gniazda oknówek zasiedlone przez wróble (żółte strzałki). znajdują się tu 4 

kompletne i niezasiedlone gniazda oknówek. 

 



          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      (25/41) 

 
Fot. 13 Oknówka w gnieździe wcześniej zasiedlonym przez wróble (można to stwierdzić po wystającym 

materiale gniazdowym). 

 

 
Fot. 14 Odchody nagromadzone pod gniazdem świadczące o jego użytkowaniu. 
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Fot. 15 Wróbel zajmujący gniazdo oknówek.  

 

 
Fot. 16 Widok na południowy fragment nowej części kompleksu. 
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Fot. 17 Widok na południową elewację sali gimnastycznej pokazujący zasiedlone gniazda oknówek 

(niebieskie strzałki). 

 

 

 

 
Fot. 18 
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Fot. 19 Widok na wschodnią elewację sali gimnastycznej. 

 

 
Fot. 20 Zbliżenie na część północną elewacji pokazujące zasiedlone gniazda oknówek (niebieskie strzałki). 
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Fot. 21 Zbliżenie na część południową elewacji pokazujące zasiedlone gniazda oknówek (niebieskie 

strzałki). 

 

 
Fot. 22 Oknówka w gnieździe. 
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Fot. 23 Oknówka w gnieździe. 

 

 
Fot. 24 Oknówka w gnieździe. 
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Fot. 25 Widok na północną elewację sali gimnastycznej pokazujący zasiedlone gniazda wróbli (żółte 

strzałki) oraz oknówkeki (niebieskie strzałki). Liczby przy strzałkach odpowiadają numerom kolejnych 

fotografii. 

 

 
Fot. 26 Gniazdo wróbla ukryte w szczelinie elewacji. 

 

26 

27-28 

29-30 

31-32 

33 
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Fot. 27 Gniazdo oknówki zajęte przez wróble. 

 

 
Fot. 28 Zbliżenie na gniazdo z poprzedniej fotografii, widoczny wystający materiał gniazdowy. 
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Fot. 29 Zniszczone gniazdo oknówek. 

 

 
Fot. 30 Nagromadzenie odchodów oknówek pod gniazdem z poprzedniej fotografii wskazuje na to, iż było 

ono użytkowane w bieżącym sezonie lęgowym. Mogło ulec zniszczeniu w wyniku działania czynników 

atmosferycznych. 
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Fot. 31 Puste gniazdo oknówek. 

 

 
Fot. 32 Nagromadzenie odchodów oknówek pod gniazdem z poprzedniej fotografii wskazuje na to, iż było 

ono użytkowane w bieżącym sezonie lęgowym. 
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Fot. 33 Wróbel przy wlocie do gniazda zaznaczonym elipsą. 

 

 
Fot. 34 Północna część kompleksu, widok pokazujący zasiedlone gniazda oknówek (niebieskie strzałki). 
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Fot. 35 Północna część kompleksu, widok pokazujący zasiedlone gniazdo oknówek (niebieskie strzałki). 

 

 
Fot. 36 Zbliżenie na gniazdo z poprzedniej fotografii. 
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Fot. 37 Główne wejście do budynku, strzałka wskazuje umiejscowienie gniazda wróbli. 

 

 
Fot. 38 Samica wróbla przy wylocie z gniazda. 
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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. 



          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      (40/41) 

§ 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. 
 

 


