Naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku
do gatunków chronionych zgłaszane jest policji
lub straży miejskiej. Zgłoszenia dokonać może
każdy obywatel, który obserwuje naruszenie
prawa.
Zgodnie z art. 131, pkt. 13 i 14 ustawy o ochronie
przyrody, karze aresztu lub grzywny podlega
ten, kto niszczy siedliska zwierząt lub bez
zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza
zakazy w stosunku do gatunków objętych
ochroną. Orzekanie następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
Należy o tym pamiętać, a ekspertyzę przyrodniczą
przewidzieć już na etapie planowanej inwestycji.
UWAGA: skrzynki lęgowe są najlepszym
sposobem rekompensaty utraconych siedlisk.
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Termomodernizacje budynków,
remonty elewacji i wymiana
pokryć dachowych.
Poradnik prawny dla
prowadzących inwestycję.

Obok nas, w miastach, całkiem dobrze
radzą sobie również ptaki. Umilają nam
życie nie tylko śpiewem, ale i skuteczną
walką z owadami. Para Jerzyków potrafi
upolować 20 000 owadów na dobę!
Dla Jerzyków, ale też Jaskółek,
Wróbli, Pustułek, Kawek
Kopciuszków i innych ptaków
budynki to jedynie miejsce
w którym mogą założyć gniazdo
i wychować młode!
Jest to również miejsce życia
nietoperzy.

Wszystkie wymienione ptaki oraz nietoperze objęte
są ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016r. poz. 2183).
W stosunku do tych gatunków obowiązują zakazy
określone w §6 tego rozporządzenia, zgodnie z którym
zabrania się, m.in.:
- umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania
zwierząt, umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych,
niszczenia siedlisk lub ostoi, niszczenia, usuwania lub
uszkadzania gniazd, niszczenia schronień, umyślnego
uniemożliwiania dostępu do schronień, umyślnego
przemieszczenia z miejsc regularnego przebywania na inne
miejsca, a w odniesieniu do niektórych gatunków również
umyślnego płoszenia lub niepokojenia, w szczególności, w
miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu
lub wychowu młodych.
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„Przed rozpoczęciem prac remontowych
termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien zlecić
doświadczonemu ornitologowi oraz chiropterologowi
(w przypadku nietoperzy) inwentaryzację przyrodniczą
w zakresie występowania nietoperzy oraz ptaków gatunków
chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia
schronienia zwierząt podczas prac budowlanych. W sytuacji,
gdy zniszczenie schronienia podczas prac budowlanych jest
konieczne, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zezwolenia oraz
zapewnić temu gatunkowi zastępcze miejsca lęgowe. Podczas
remontu czy termomodernizacji budynku należy zawieszać
budki lęgowe dla tych ptaków w miejscach, gdzie dotychczas
miały swoje lęgi” (GDOŚ 2009).

