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Sytuacja 2

Czy budynek jest siedliskiem gatunków chronionych?

Pamiętaj!

•  budynek, na którym gniazdują ptaki i/lub przebywają 
nietoperze stanowi ich siedlisko

•  zwracaj uwagę na toczące się prace remontowo- 
-budowlane w sezonie letnim – czy ptaki niespokojnie 
krążą wokół dachu, czy wydają zaniepokojony głos, 
który może wskazywać na utracone miejsce lęgowe 
i brak dostępu do gniazd z jajami lub pisklętami

•  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
nie wydaje zezwoleń na prowadzenie prac 
budowlanych (np. termomodernizacyjnych)

•  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie posiada 
uprawnień, jakie przysługują Policji (np. legitymowanie 
osób i żądania informacji) i dlatego nie ma możliwości 
podjęcia natychmiastowej interwencji w terenie 
zaraz po otrzymaniu zgłoszenia

•  podmiotem mogącym wstrzymać prace budowlane 
jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

•  zakazy wynikające z ochrony gatunkowej obowiązują 
cały rok! (oprócz zakazu niszczenia gniazd), nie dotyczy 
usuwania od dnia 16 października do końca lutego 
gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów 
zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa 
lub sanitarne

Naruszenie zakazów dotyczących przepisów ustawy o ochronie  
przyrody – art. 52 uop + § 6 rozporządzenie MŚ w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję

Sytuacja 1
Inwestor/osoba prywatna składa wniosek do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia  
na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko 
występujących zwierząt

Inwestor/osoba prywatna przystępuje do wykonania prac  
remontowych skutkujących niszczeniem np. siedlisk, gniazd,  
bez zezwolenia

Sprawę należy zgłosić na Policję zgodnie z art. 131 pkt 14 uop  
(kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy 
w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega  
karze aresztu albo grzywny)

 Dobra praktyka

TAK TAK NIE

!
– wykonanie ekspertyzy 

ornitologicznej, chiropterologicznej

! Inwestor/osoba prywatna może przystąpić  
do wykonywania prac remontowych budynku

decyzja odmawiająca
Inwestor/osoba prywatna  

nie może przystąpić 
do wykonywania 

wnioskowanych czynności

decyzja zezwalająca 
Inwestor/osoba prywatna 

może przystąpić  
do wykonywania  

wnioskowanych czynności


