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1.Podstawy prawne - nie mieszkamy sami 
 
2.Sąsiedzi i imigranci - dla kogo to wszystko? 
 
3.Konsultacje z sąsiadami i imigrantami – proces 

 przygotowywania remontu 
  
4.Jak najlepiej ugościć sąsiadów i imigrantów. 
 



 
 Ptaki i nietoperze zasiedlające budynki objęte są w Polsce 

ochroną gatunkową ścisłą na mocy: 
 
   1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1651) 
  
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 

października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz., 1348) 

 
 § 6 ust. 1 pkt 7  
 W stosunku do dziko występujących zwierząt, 

należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub 
częściową,..., wprowadza 

 się następujące zakazy: 
 niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem 

rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 
żerowania; 

 
   
 



 Interpretacja rozporządzenia przez Generalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń, miejsca 
lęgowe ptaków chronionych zlokalizowane w budynkach 
mieszkalnych należy traktować jako ich siedliska 
podlegające ochronie prawnej. 

  
 Siedliskiem w budynku może być: 
 stropodach, strych, szczeliny między płytami, przestrzenie 

pod parapetami, balkonami, przestrzenie między rynną a 
ścianą, ubytki w elewacji, przewody kominowe. 

 
 Prowadzenie prac powodujących zamurowywanie bądź 

zatykanie wymienionych miejsc (np. kratkami 
wentylacyjnymi) jest niszczeniem siedliska. 



  

3.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie. 
W przypadku zniszczenia siedlisk lęgowych lub 
zabicia osobników chronionych gatunków nakłada na 
sprawcę karę grzywny i obciąża go kosztami działań 
naprawczych. 
 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 
 
5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Art. 50 ust. 1 pkt. 2 obligujące właściwego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego do wstrzymania prac 
powodujących zagrożenie dla środowiska. 
 
 



 6.Podlegają ochronie na europejskim terytorium Państw 
Członkowskich, zgodnie z art. 1 Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE 
L20/7 z dnia 26.01.2010 r.). 



 Instytucje publiczne dofinansowujące remont budynku 
wymagają wykonania ekspertyzy ornitologicznej i 
chiropterologicznej. 

 
Umowa z NFOŚiGW: 

Artykuł 6 
Warunki przyznania dofinansowania na rzecz Projektu 

 
 10. Beneficjent przedłoży przed rozpoczęciem robót budowlanych 

wykonywanych w ramach Projektu, oświadczenie o niewystępowaniu, na 
terenie objętym Projektem, gatunków chronionych zwierząt. Oświadczenie 
poprzedzone zostanie przeprowadzoną inwentaryzacją uwzględniającą 
miejsca lęgowe ptaków i nietoperzy, na terenie objętym inwestycją. W 
przypadku, gdy taki gatunek występuje, Beneficjent przedstawi kopię 
zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  
właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, a po zakończeniu inwestycji, 
krótki opis sposobu realizacji otrzymanego zezwolenia. dotyczy projektów 
inwestycyjnych z wyłączeniem projektów dofinansowanych ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 





Jerzyk (Apus apus) 





Wróbel (Paser domesticus) 



Kopciuszek (Phoenicurus ochrorus) 





Pustułka (Falco tinunnculus) 





Harmonogram prac dla inwestora/zarządcy 
 
• Sporządzenie opinii ornitologicznej na etapie projektu 

modernizacji budynku (najlepsze rozwiązanie) 
 
• Jeżeli jest taka potrzeba ‐ wystąpienie z wnioskiem do 

RDOŚ na czasowe lub stałe zniszczenie siedlisk ptaków 
 
• Jeżeli inwestor/zarządca uzyska stosowne zezwolenie ‐ w 

okresie 16 października – 28 lutego zabezpieczenie 
wszystkich miejsc wskazanych w otrzymanym dokumencie 
tak, by ptaki nie mogły założyć w nich gniazd 



Harmonogram prac dla inwestora/zarządcy c.d. 
 
 Jeżeli wydana opinia/pozwolenie będzie tego wymagać 

zainstalowanie zastępczych miejsc lęgowych na 
modernizowanym budynku oraz okolicznych drzewach 
przed przystąpieniem do prac (najlepsze rozwiązanie pod 
względem technicznym) 

 
• Kontrola ornitologa na 3 dni przed wejściem na budowę 

(przed zawieszeniem wózków lub rozstawieniem 
rusztowania) 

 
• Jeżeli zaistnieje taka potrzeba ‐ stały nadzór ornitologa nad 

pracami modernizacyjnymi 



Harmonogram prac dla inwestora/zarządcy c.d. 
 
 Po zakończonych pracach/systematycznie w trakcie ich 

trwania – otwarcie wcześniej zasłoniętych otworów do 
stropodachu 

 
• Zawieszenie skrzynek lęgowych w ilości i miejscu, które 

zostały wskazane w opinii i/lub zezwoleniu RDOŚ – jeżeli 
nie zostały one zainstalowane wcześniej 

 
• Sporządzenie raportu z wykorzystania uzyskanego 

zezwolenia 

















































Dziękuję 
 

Jakub Szymczak 
j.szymczak@eko.org.pl 

www.ptaki.info 
 
 
 

 W prezentacji wykorzystałem zdjęcia i materiały z następujących stron i 
organizacji: birdbrickhouses.co.uk, rspb.org, swift-conservation.org, 
commonswift.org, wikipedia.org, ptaki.info, klubciconia.ptaki.info.pl, 

biosamigos.pl, salamandra.org.pl 


